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Cereri Mărci publicate în data de 11/05/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03179

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04.05.2016 S.C. COZUMEL S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ICON TOOLS

2 M 2016 03181

04.05.2016 PUSCAS CATALIN PUIU

OWM - Online Web Marketing

3 M 2016 03197

04.05.2016 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

SERGIANA BUNATATI DIN
ARDEAL

4 M 2016 03182

04.05.2016 I.I.GHENTA CARMEN ELENA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Cattaleya Pensiune Turistică &
Grand Spa

5 M 2016 03183

04.05.2016 SCA REFF & ASOCIATII

Attorneys at heart

6 M 2016 03198

04.05.2016 UCTAM RO S.R.L.

FeliCity residentials

7 M 2016 03184

04.05.2016 LIVE SERVICES MANAGEMENT

y.e.s youth.emotion.sensuality

8 M 2016 03199

04.05.2016 S.C. NEPI FIVE PROPERTY
DEVELOPMENT S.R.L.

CITY PARK MALL OF
CONSTANŢA

9 M 2016 03185

04.05.2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETi Sticks

10 M 2016 03186

04.05.2016 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

HO.RE.CA. METRO

11 M 2016 03200

04.05.2016 START IN VIITOR S.R.L.

ANDYMY DESIGNS

12 M 2016 03201

04.05.2016 S.C. CELIK GONZALES IMPORT
EXPORT S.R.L.

FILINTA

13 M 2016 03202

04.05.2016 BASF SE

IMUNO

14 M 2016 03203

04.05.2016 S.C. VIDEO SMART S.R.L.

BUN DE TOT

15 M 2016 03204

04.05.2016 TRIFĂUŢANU V. PETRU
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
STOMATOLOGIC

HYPERDENT

16 M 2016 03205

04.05.2016 PROPAGANDA CREATIVE
SERVICES S.R.L.

APA CHIOARA

17 M 2016 03206

04.05.2016 GUIDUCCI FRIDO

PIZZA FREDY PIZZA cu ce ai
p'ACASA! BLAT DE PIZZA
PRECOPT

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/05/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 03187

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04.05.2016 S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
priza.ro

19 M 2016 03188

04.05.2016 CLATICI VICTOR GABRIEL

The7Sof SKIN SUN, SUGAR,
SMOKING, SKIN CARE,
STRESS, SLEEP, SECOND

20 M 2016 03207

04.05.2016 S.C. BOLONG INTERNATIONAL
S.R.L.

motonfs

21 M 2016 03189

04.05.2016 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

SERGIANA BUNATATI
ARDELENESTI

22 M 2016 03190

04.05.2016 CONSTANTIN IOANA

DVKGRANITE

23 M 2016 03191

04.05.2016 CITYPAN PROD S.R.L.

MABAKER BRUTARIE URBANA

24 M 2016 03192

04.05.2016 CIOBOTARU MARWAN

DAYDREAMING

25 M 2016 03193

04.05.2016 ZAF LINE S.R.L.

BAZARUL CU MIRODENII

26 M 2016 03194

04.05.2016 BRAINWORX EUROPE S.R.L.

Best of Transilvania

27 M 2016 03195

04.05.2016 BĂSU MIHĂIŢĂ

JOUJOU

28 M 2016 03196

04.05.2016 LA COPAC - CARCIUMA DE
JUPANI S.R.L.

LA COPAC - cârciumă de jupâni
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9 Nivele cu bulă de aer; nivele cu bule de aer;
indicatoare de nivel (nivele cu bulă de aer).
16 Dreptare.
21 Şpacluri (ustensile de bucătărie).

(210) M 2016 03179
(151) 04/05/2016
(732) S.C. COZUMEL S.R.L., Str. Dr.
Louis Pasteur nr. 38, ap. 31, Judeţul
Bihor, 410154, ORADEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03181
(151) 04/05/2016
(732) PUSCAS CATALIN PUIU, Str.
Făgăraş nr. 23B, bl. 4, ap. 10, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA

ICON TOOLS

(540)
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270508; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Dreptare metalice; dreptare metalice folosite
în constructia şi montarea planşeurilor.
7 Burghie (scule cu motor); ciocane
rotopercutoare electrice.
8 Dreptare (unelte acţionate manual); ciocane
(scule); freze (scule); scule de tăiat (scule
manuale); pile (scule manuale); cleşti (scule
manuale); scule, acţionate manual; ferăstraie
mecanice (scule manuale); patente pentru
sârmă (scule manuale); echere pentru
constructori (scule manuale); cleşti pentru
sârmă (scule manuale); echere (unelte
manuale); spatule (unelte manuale); lopeţi
(unelte manuale); vincluri (unelte manuale);
cleşti (unelte manuale); răngi (unelte acţionate
manual); ciocane; ciocane de zidar; cleşte
patent; cuţite; cuţite de spăcluit; pânze de
ferăstrău transversal; pânze de ferăstrău (părţi
de unelte); pânze de ferăstrău pentru a fi
utilizate cu unelte acţionate manual.

OWM - Online Web Marketing

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate online; consultanţă în
marketing; publicitate şi marketing; campanii
de marketing; consultanţă privind
marketingul; efectuarea studiilor de
marketing; servicii de marketing comercial;
consultanţă profesională în marketing;
3
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efectuarea de studii de marketing; servicii de
consultanţă în marketing; servicii de
publicitate şi marketing; întocmire de rapoarte
de marketing; consultanţă în publicitate şi
marketing; servicii de agenţie de marketing;
elaborare de studii de marketing; servicii de
consiliere privind marketingul; servicii de
consultanţă privind marketingul; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; asistenţă
în marketing; servicii de marketing; intocmire
de planuri de marketing; planificare de
strategii de marketing; proiectare de studii de
marketing; cercetarea de piaţă şi studii de
marketing; marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane; furnizare de servicii de
consiliere în marketing pentru producători;
difuzare de materiale de reclamă, de
marketing şi publicitare; producţie de
înregistrări audio în scopuri de marketing;
producţie de înregistrări video în scopuri de
marketing; servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul; servicii de marketing
privind motoarele de căutare; servicii de
planificare pentru studii de marketing;
furnizare de consultanţă în marketing în
domeniul mediilor sociale; dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; consultanţă pentru întreprinderi în
materie de gestionare a marketingului;
gestionare şi consultanţă comercială în
materie de activităţi de marketing; organizare
şi coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi; furnizare de servicii de
consiliere privind marketingul; administrare în
materie de activităţi de marketing.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, extracte din carne, măruntaie
(carne), slănină de porc, şunci crud-uscate,
salamuri crud-uscate, cârnaţi cruduscaţi,
cremwurşti, parizer, salamuri fierte-afumate,
salamuri de şuncă, şunci, specialităţi presate,
afumături, specialităţi afumate, specialităţi
fierte şi afumate, cârnaţi, cârnăciori, caltabos,
cabanos, mititei, pastă de mici, carne tocată,
parizer în aspic, şunca în aspic, tobă, pate,
lebăr, produse din carne preparate, alimente
gătite constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea).
30 Pâine, produse de panificaţie, plăcinte cu
carne, sandvisuri cu carne, sosuri de carne,
produse de patiserie cu carne, produse de
patiserie din legume şi carne.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03197
(151) 04/05/2016
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV
(540)
SERGIANA BUNATATI DIN ARDEAL
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(210) M 2016 03182
(151) 04/05/2016
(732) I.I.GHENTA CARMEN ELENA
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Principală nr.
622, Luizii Calugara, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2016 03183
(151) 04/05/2016
(732) SCA REFF & ASOCIATII, B-dul
Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Attorneys at heart

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice.
Cattaleya Pensiune Turistică & Grand
Spa

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
050521; 270501; 270502; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03198
(151) 04/05/2016
(732) UCTAM RO S.R.L., Str. Grigore
Mora, nr. 37, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03184
(151) 04/05/2016
(732) L I V E
S E R V I C E S
MANAGEMENT, Str. Hipodrom nr.
5, bl. G5, sc. 4, et. 3, ap. 15, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

FeliCity residentials

y.e.s youth.emotion.sensuality

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(531) Clasificare Viena:031301; 250706;
260106; 270501; 290103;

(531) Clasificare Viena:241725; 260501;
260725; 270501; 270502; 270515;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); cărţi, semne de cărţi,
semne de cataloage, cărţi de desen, cărţi de
scris sau colorat, braşuri, reviste, publicaţii
periodice, postere, tipărituri, publicaţii
tipărite, coperte, felicitări, reprezentări şi
reproduceri grafice, panouri publicitare din
hârtie sau carton.
35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurari; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39 Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor; închirierea de garaje,
închirierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, inclusiv livrări de bunuri,
depozitarea de produse sau bunuri,
depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic; organizare de
calatorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv, dar fără limitare
la: organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, conferinţelor, congreselor,
seminariilor, spectacolelor; prezentări
cinematografice; organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament); prezentări în săli
cinematografice; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
43 Restaurante şi cazare temporară, inclusiv,
dar fără limitare la, închirierea sălilor de
şedinţa.

la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03199
(151) 04/05/2016
(732) S.C. NEPI FIVE PROPERTY
DEVELOPMENT S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu, nr.301-311, Et.3, biroul
nr.19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, Str. Nicolae
Racota nr. 4, bl. 69, ap. 32, sector 1
Bucureşti
(540)

CITY PARK MALL OF CONSTANŢA

(591) Culori revendicate:bleumarin, turcoaz
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270501; 270515; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; fotografii; papetarie;
7
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(210) M 2016 03185
(151) 04/05/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 03186
(151) 04/05/2016
(732) MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, 40235,
DUSSELDORF GERMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)

HO.RE.CA. METRO
ETi Sticks

(591) Culori revendicate:galben, gri

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb,
gri, verde, negru, roşu, maro deschis,
bej, galben

(531) Clasificare Viena:011511; 110102;
110104; 260409; 260416; 270501;
270511; 270515;

(531) Clasificare Viena:080125; 250721;
270116; 270501; 270502; 270508;
270521; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Cleme pentru bani din metale preţioase.
16 Publicaţii promoţionale (tipărituri);
prospecte; bannere din hârtie; bannere de
afişaj realizate din hârtie; bannere de afişaj
fabricate din carton; cataloage; cataloage cu
hoteluri; cataloage pentru comenzi prin poştă
sau poştă electronică; pancarte de carton;
panouri publicitare din hârtie sau carton;
flyrere (tipărituri); publicaţii educative;
publicaţii imprimate; produse de imprimerie;
cărţi; agende cu index; caiete de activităţi

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi crackers.

˜˜˜˜˜˜˜
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registre de evidenţă a cupoanelor; reproduceri
color ; reproduceri de artă grafică; reproduceri
grafice; reviste (publicaţii periodice); reviste
ca suplimente la ziare; reţete tipărite
comercializate ca o componentă a ambalajelor
de alimente; role de hârtie pentru înregistrarea
continuă de date (materiale tipărite); modele
de scriere; steguleţe din hârtie; tichete (bilete);
tipărituri; tipărituri sub formă de imagini;
ziare; produse din hârtie de unică folosinţă;
batistuţe de hârtie; bavete din hârtie; bucăţi de
material cu textură în relief, utilizate pentru
mărunţiş şi pentru a facilita apucarea acestuia
cu mâna (articole de papetărie); cartonaşe cu
nume pentru mese; decoraţiuni de hârtie
pentru masă; decoraţiuni din carton pentru
alimente; dischete demachiante din hârtie;
fanioane de hârtie; filtre de cafea din hârtie;
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare; foi din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare;
ghirlande de hârtie; hârtie; hârtie pentru
şerveţele; lenjerie de masă din hârtie; pancarte
din hârtie sau carton; placarde din hârtie;
produse pentru faţă fabricate din hârtie;
prosoape de hârtie; prosoape de hârtie pentru
mâini; prosoape din hârtie; prosoape igienice
din hârtie pentru mâini; pungi de gunoi din
hârtie; pungi pentru gătit în cuptorul cu
microunde; role de bucătărie (hârtie); role de
hârtie igienică; role de hârtie pentru case de
marcat; saci de gunoi din hârtie (pentru uz
casnic); suporturi de hârtie pentru pahare de
cocteil; suporturi de masă pentru pahare,
confecţionate din carton; suporturi de masă
pentru pahare, confecţionate din hârtie;
suporturi de pahare din hârtie; suporturi din
hârtie pentru pahare; suporturi din hârtie
pentru pahare de bere; suporturi din mucava
pentru pahare; suporturi pentru halbe de bere;
traverse de masă din hârtie; şervete de masă,

individuale; cataloage de oraşe; chitanţiere;
afişe; afişe (suporturi pentru -din hârtie sau
carton); afişe publicitare; afişe tipărite din
hârtie; agende; autocolante (articole de
papetărie); bannere de afişaj fabricate din
carton; bannere de afişaj realizate din hârtie;
broşuri; broşuri cu program pentru colecţiona;
buletine (materiale tipărite); calendare;
calendare cu foi detaşabile; calendare de
perete; carduri cu mesaje de mulţumire; cecuri
(tipizate); cupoane (tipărituri); cupoane pentru
reduceri (tipărituri); cupoane valorice; cărţi de
vizită (din hârtie sau carton); embleme din
hârtie; embleme tipărite; blistere pentru
ambalat; etichete cu adrese; felicitări (care
însoţesc) cadouri; felicitări cu mesaje
motivaţionale; felicitări de Crăciun; felicitări
imprimate cu informaţii electronice stocate;
felicitări muzicale; felicitări pentru ocazii
speciale; felicitări pentru ziua de naştere;
felicitări pop-up; fişe cu informaţii; fişe pentru
sintetizarea informaţiilor; fluturaşi publicitari;
hârtie de ziar; imagini aplicate sub formă de
abţibilduri; indicatoare publicitare din carton;
indicatoare publicitare din hârtie; invitaţii;
invitaţii (articole de papetărie); invitaţii
tipărite; jurnale; jurnale (articole tipărite); liste
de preţuri; materiale de instruire tipărite;
materiale tipărite pentru instruire; meniuri
(tipărite); meniuri tipărite (tipărituri); mostre
de hârtie; notiţe tipărite pentru seminare; orare
(tipărituri); orare imprimate; periodice;
periodice tipărite; planşe de perete; pliante;
pliante informative tipărite; pliante în
domeniul vânzărilor imobiliare; plicuri pentru
timbre poştale; postere din hârtie; premii
imprimate; programe de calculator sub formă
tipărită; programe de procesare a datelor în
formă imprimată; programe de studii tipărite;
programe pentru diferite evenimente;
programe tipărite; rapoarte tipărite; rapoarte
tipărite privind consumatorii; reclame tipărite;
9
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hârtie; funde din hârtie pentru ambalat
cadouri; huse de mobilier din hârtie,
neajustate; hârtie de celofan rezistentă la
umezeală; hârtie de căptuşire pentru
împachetare; hârtie de împachetat cadouri;
hârtie de împachetat decorativă; hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj;
hârtie maro pentru împachetare; hârtie
metalizată de împachetat cadouri; hârtie
pentru ambalare şi împachetare; hârtie pentru
băcănii; hârtie pentru pungi şi saci; hârtie
rezistentă la mucegai; hârtie tratată pentru
împachetarea florilor şi pentru aranjamente
florale; material plastic pentru ambalat;
materiale de ambalare (amortizare, umplutură)
de hârtie sau carton; materiale de ambalat din
carton; materiale de ambalat din hârtie
reciclată; materiale de ambalat din plastic
pentru sandvişuri; materiale de împachetat
confecţionate din hârtie; materiale pentru
ambalat; materiale pentru ambalat din hârtie,
tipărite; materiale plastice cu bule de aer
pentru ambalat; materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri; plicuri de hârtie
pentru împachetare; pungi (învelitoare,
săculeţe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic; pungi cu mânere; pungi de ambalat
din hârtie; pungi de cadou, din hârtie, pentru
vin; pungi de congelator; pungi de gunoi din
hârtie; pungi de hârtie de uz casnic pentru
deşeuri alimentare; pungi de hârtie folosite la
coacere; pungi de hârtie pentru cadouri; pungi
de hârtie pentru cumpărături; pungi de plastic
pentru ambalarea gheţii; pungi din hârtie
pentru alimente; pungi din hârtie pentru
cadouri; pungi din hârtie pentru masa de
prânz; pungi din plastic cu bule de aer pentru
ambalat; pungi din plastic de uz casnic; pungi
din plastic pentru ambalat; pungi din plastic
pentru depozitarea alimentelor, pentru uz
casnic; pungi din plastic pentru scutece de

din carton; şervete din hârtie de pus pe masă;
şervete din hârtie de uz cosmetic; şerveţele de
masă din hârtie; şerveţele de buzunar din
hârtie; şervetele de hârtie; şerveţele de hârtie
de pus sub ceşti; şerveţele de hârtie pentru uz
casnic; şerveţele de masă din hârtie; şerveţele
de toaletă din hârtie; şerveţele de unică
folosinţă; şerveţele din celuloză; şerveţele din
celuloză de uz casnic; şerveţele din celuloză
de uz cosmetic; şerveţele din hârtie pentru
faţă; şerveţele pentru demachiat, din hârtie;
sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic; hârtie de ambalaj; ambalaj de
cadouri; ambalaj de carton; ambalaj din
plastic; ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle; ambalaje din plastic pentru
cadouri; ambalaje ermetice din hârtie;
ambalaje pentru cadouri; ambalaje pentru
monede; ambalaje pentru mâncare; ambalaje
vidate din carton; cutii de hârtie pentru
livrarea bunurilor; cutii de transport realizate
din hârtie; cutii din carton; cutii din carton sau
din hârtie; cutii din hârtie; cutii din hârtie
pentru cadouri; cutii din hârtie pentru
depozitarea felicitărilor; cutii pentru cadouri;
etichete din hârtie pentru cadouri; foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare; foi din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare; folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor;
folie de polipropilenă pentru împachetare;
folie de împachetat cadouri; folie din plastic
pentru ambalat; folii cu bule de aer, din
material plastic, pentru ambalarea sau
condiţionarea mărfurilor; folii de plastic
pentru ambalare alimente pentru uz casnic;
folii din material plastic pentru ambalaj; folii
pentru ambalarea alimentelor; funde
decorative din hârtie pentru împachetare;
funde decorative pentru împachetat; funde din
10
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a consumatorilor; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative cu
privire la oferirea facilităţilor de catering;
servicii de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante; servicii de
consultanţă comercială cu privire la
deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri; servicii de consultanţă comercială
cu privire la deschiderea de restaurante;
servicii de consultanţă comercială privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier; management de restaurant pentru
terţi; servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier; servicii de secretariat furnizate de
hoteluri; administrarea hotelurilor;
management hotelier pentru terţi; servicii de
marketing în domeniul restaurantelor; servicii
publicitare pentru hoteluri; servicii de
consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante; servicii de
consultanţă comercială cu privire la catering;
servicii de marketing şi publicitate cu privire
la producerea, stocarea, depozitarea şi
distribuţia de ingrediente, semipreparate,
conserve şi produse alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare; organizare de expoziţii
in legătura cu producerea, stocarea,
depozitarea şi distribuţia de ingrediente,
semipreparate, mâncăruri congelate şi produse
alimentare; publicitate şi promoţii de vânzări
legate de produse alimentare pentru alţii;
prezentarea produselor şi serviciilor în
hipermarketuri, supermarketuri, distribuitori
de mâncare, conserve şi produse alimentare;
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
cu privire la achiziţionarea şi vânzarea de
produse alimentare; servicii de consultanţă
privind achiziţionarea şi vânzarea de
ingrediente, alimente semipreparate, conserve
şi produse alimentare; cercetare cu privire la

unică folosinţă; pungi pentru cadouri; pungi
pentru cuburi de gheaţă; pungi pentru
sandvişuri (hârtie); pungi şi saci de hârtie;
punguţe de hârtie pentru împachetat;
recipiente pentru gheaţă confecţionate din
hârtie sau carton; role din folie de plastic
pentru ambalat; saci de gunoi; saci de gunoi
din hârtie sau din material plastic; saci de
gunoi din plastic (pentru uz casnic); saci de
gunoi din vinil de uz casnic; tuburi de
corespondenţă din carton; tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor;
umplutură de hârtie sau carton; vâscoză (folii
din - pentru ambalare); şerveţele din hârtie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; bandă
adezivă pentru hârtie şi carton; materiale
adezive pentru birou; hârtie şi carton; hârtie de
tipărire offset pentru broşuri; blocnotesuri;
carton; carton Bristol; carton colorat (carton
colorat); coli de hârtie pentru notiţe;
decoraţiuni din hârtie pentru prăjituri; hârtie
de imprimat; hârtie pentru ambalat rezistentă
la grăsimi; hârtie pentru confecţionat pungi şi
sacoşe; hârtie pentru copiatoare şi imprimante;
hârtie pentru pungi şi saci; hârtie pentru raft;
hârtie pentru reproducere; hârtie pentru
reviste; hârtie pentru scrisori (produse finite);
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite;
panouri indicatoare din hârtie sau carton;
pungi de ambalat din hârtie; rezerve de hârtie;
sigle de firme din hârtie; suluri de hârtie
pentru imprimante; planşe pentru desen;
şerveţele din hârtie; suporturi pentru bani;
cleme metalice pentru bacnote;tipărituri
(gravuri).
18 Genţi din plastic pentru asigurarea
obiectelor de valoare.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; analiză de afaceri comerciale,
cercetare şi servicii de informare(comerciale);
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; comerţ şi servicii de informare
11
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prin poştă şi de suplimente publicitare anexate
la ediţiile obişnuite; distribuire de mostre în
scopuri publicitare; distribuire de texte
publicitare; distribuirea de materiale
promoţionale; distribuirea de materiale
promoţionale tipărite prin poştă; distribuţie de
mostre; distribuţie de produse în scopuri
publicitare; distribuţie de prospecte şi de
mostre; distribuţie de reclame pe stradă;
distribuţie şi difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre);
organizarea distribuţiei de mostre publicitare;
organizarea distribuţiei de mostre publicitare
pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului; organizarea
distribuţiei de texte publicitare pe baza
chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului; promovare vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale; promovarea de bunuri şi
servicii pentru terţi prin distribuirea de carduri
de reduceri; promovarea produselor şi
serviciilor terţilor, prin distribuirea de
cupoane; propagare stradală de materiale
publicitare; publicitate directă prin poştă;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
difuzare de materiale publicitare; expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale;
coordonare de expoziţii în scopuri comerciale;
cordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de demonstraţii în
scopuri publicitare; organizare de evenimente
în scopuri comerciale şi publicitare;
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizare de
expoziţii comerciale; organizare de expoziţii
cu scop comercial sau antreprenorial;
organizare de expoziţii în scop comercial;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale

produse alimentare (afacerilor, de marketing);
asistenţă în afaceri cu privire la producerea,
stocarea, depozitarea şi distribuţia de
ingrediente, semipreparate, conserve şi
produse alimentare; consultanţă de afaceri în
domeniul serviciilor alimentare şi al industriei
alimentare; importul şi exportul de produse
alimentare; analiza preţului de cost cu privire
la producerea, stocarea, depozitarea şi
distribuţia de ingrediente, semipreparate,
conserve şi produse alimentare; licitaţii pentru
produse alimentare; publicitate şi reclamă prin
intermediul televiziunii, radioului, poştei;
închiriere de spaţiu publicitar şi material
publicitar cu privire la mâncare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile
menţionate (consultanţă în domeniu);
consultanţă pentru afaceri privind publicitatea;
consultanţă pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului; consultanţă
privind managementul marketingului;
consultanţă privind organizarea de campanii
promoţionale în afaceri; consultanţă privind
promovarea comercială; consultanţă privind
promovarea vânzărilor; consultanţă
profesională în marketing; consultanţă în
afaceri privind marketingul strategic;
consultanţă în publicitate şi marketing;
organizare de promoţii prin mijloace
audiovizuale; servicii de publicitate în presă;
consultanţă profesională privind marketingul;
publicitate directă prin poştă; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; distribuire de
anunţuri publicitare; distribuire de material
publicitar prin poştă; distribuire de materiale
publicitare; distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broşuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu; distribuire de materiale publicitare
12
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prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul; servicii de amenajare de vitrine în
scopuri publicitare; servicii de expoziţie
pentru marfă (cu scop publicitar); consultanţă
pentru afaceri privind publicitatea; consultanţă
pentru întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului; consultanţă privind
comercializarea de produse chimice;
consultanţă privind managementul
marketingului; consultanţă privind
organizarea de campanii promoţionale în
afacer; consultanţă privind promovarea
comercială; consultanţă privind promovarea
vânzărilor; consultanţă privind publicitatea în
presă; consultanţă profesională în marketing;
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic; consultanţă în publicitate şi
marketing; administrarea unui program de
reduceri care să permită participanţilor să
obţină reduceri la produse şi servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru
reduceri; gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoţionale pentru clienţi;
gestionare de programe de stimulare şi
fidelizare; organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi;
organizare şi gestionare de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; organizare,
gestionare şi monitorizare a programelor de
fidelizare pentru clienţi (cu scop comercial);
organizare, gestionare şi monitorizare a
programelor de stimulare şi fidelizare (cu scop
comercial); organizare, gestionare şi
monitorizare a vânzărilor şi a programelor
promoţionale de stimulare; promovarea
produselor şi serviciilor terţilor prin
administrarea vânzărilor şi programelor cu
stimulente promoţionale care implică timbre
comerciale; promovarea produselor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de

sau publicitare; organizare de expoziţii în
scopuri publicitare; organizare de expoziţii şi
evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare; organizare de parade de modă în
scopuri comerciale; organizare de prezentări
în scop comercial; organizare de târguri
comerciale; organizare şi coordonare de
expoziţii în scop comercial; organizare şi
desfăşurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; organizare şi realizare de
târguri comerciale; organizarea de expoziţii în
scopuri publicitare; organizarea de prezentări
de modă în scop promoţional; organizarea de
târguri în scopuri comerciale şi publicitare;
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale; organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
publicitare; planificare şi organizare de târguri
comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri
economice sau publicitare; prezentări de modă
în scopuri comerciale; promovare de târguri în
scop comercial; realizare de târguri
comerciale; prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor; decorarea vitrinelor;
demonstraţie de vânzare (pentru terţi);
organizare de demonstraţii în scopuri
publicitare; organizare de prezentări în scop
comercial; organizarea de prezentări în
scopuri publicitare; organizarea şi
desfăşurarea de prezentări de produse;
pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare; prezentare
de bunuri şi servicii; prezentare de bunuri şi
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul aşa-ziselor servicii de achiziţii
prin intermediul televiziunii şi la domiciliu;
prezentare de echipament fotografic (în
scopuri publicitare); prezentare de produse (cu
scop comercial); prezentare de produse în
scopuri promoţionale; prezentarea produselor
13
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persoane prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; promovare de produse şi
servicii pentru terţi; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
promovarea afacerii (publicitate); promovarea
comercială; promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin internet;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-şi
asocia produsele şi serviciile cu activităţi
sportive; promovarea vânzării de servicii (în
numele terţilor) prin reclame publicitare;
promovarea vânzărilor; promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicare de materiale promoţionale;
publicare de materiale publicitare; publicare
de texte publicitare; publicarea de broşuri
publicitare; publicitate; publicitate cu răspuns
direct; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; publicitate online; publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze
şi să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianţi; publicitate
pentru terţi pe internet; publicitate prin
bannere; publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin Internet;
publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare; publicitate prin
intermediul reţelelor de telefonie mobilă;
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare; publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate; publicitate
în reviste; publicitate în reviste, broşuri şi
ziare; publicitate în sectorul transport şi
livrare; publicitate şi marketing; bunurile şi
serviciile furnizate şi comandate prin
intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; publicitate, inclusiv
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin sponsorizare şi contracte de licenţă

cupoane; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii pentru terţi prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărţii de
credit; promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul distribuţiei şi administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiaţi; servicii
de carduri de fidelitate; servicii de club de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale
şi/sau publicitare; servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale
şi/sau publicitare; servicii de programe de
loializare; servicii de relaţii cu publicul;
asistenţă pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de relaţii cu publicul;
consultanţă privind relaţiile cu publicul;
servicii de lobby comercial; servicii de relaţii
cu publicul; studii de relaţii cu publicul;
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului; organizare de
lansări de produse; organizare de prezentări în
scopuri publicitare; organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare; organizare
şi coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi; organizare şi plasare de
reclame; organizare şi realizare de evenimente
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare; organizarea de publicitate;
organizarea de trageri la sorţi cu premii în
scopuri promoţionale; planificare de strategii
de marketing; plasare de reclame; plasarea de
anunţuri publicitare pentru terţi; pregătire de
documente publicitare; producţie de material
publicitar vizual; producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare; producţie de
materiale publicitare; producţie de reclame
cinematografice; producţie de reclame radio;
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing; producţie de înregistrări audio în
scopuri publicitare; proiectare de studii de
marketing; promovare (publicitate) de
călătorii; promovare computerizată de afaceri;
promovare de produse şi servicii ale altor
14
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comenzilor; servicii de administrare
electronică a inventarului; servicii de
administrare pentru birou (pentru terţi);
servicii de secretariat furnizate de hoteluri;
administrarea hotelurilor; managementul
afacerilor în sectorul transport şi livrări;
comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu berea;
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice;
servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea; servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii); servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu produse
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
berea; servicii de vânzare cu amănuntul prin
reţele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii); servicii
de vânzare cu amănuntul prin reţele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice; servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii); servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decoratiuni festive; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie;

referitoare la evenimente sportive
internaţionale; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; reactualizarea
materialelor publicitare; realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi; realizare de broşuri
publicitare; realizare de material publicitar;
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare; realizarea de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promoţional; redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare; redactare de texte
publicitare; reproducere de material publicitar;
servicii de informaţii privind publicitatea;
servicii de lansare de produse (cu scop
publicitar); servicii de layout în scopuri
publicitare; servicii de marketing; servicii de
marketing comercial; servicii de marketing
prin telefon (nu pentru vânzări); servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare a
vânzărilor; servicii de planificare pentru
publicitate; servicii de poziţionare a mărcilor
(promovare); servicii de prezentare a
produselor către public (cu scop comercial);
servicii de promovare; servicii de promovare
a afacerilor, furnizate prin telefon; servicii de
promovare comercială prin mijloace
audiovizuale; servicii de promovare şi
publicitate; servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor; servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi;
servicii de reclamă şi publicitate; servicii
publicitare în materie de prestaţii comerciale;
servicii în vederea determinării audienţei
influenţate de anunţurile publicitare;
sponsorizare în vederea promovării; servicii
de publicitate în legătură cu hotelurile; servicii
de consultanţă comercială cu privire la
administrarea barurilor în care se servesc
sandviciuri; inventar; inventariere de mărfuri;
servicii administrative pentru preluarea
15
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nevoilor clienţilor; instruirea personalului în
tehnologia alimentară; instruire în domeniul
expunerii alimentelor; formare în domeniul
manevrării alimentelor; cursuri de pregătire în
domeniul asistenţei către clienţi; evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative;
organizare de evenimente educative; servicii
de achiziţionare de bilete pentru evenimente;
angajare de artişti scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare); consultanţă în
materie de planificare de evenimente speciale;
coordonare de evenimente culturale;
coordonare de evenimente de divertisment;
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online şi
pe internet; organizare de evenimente de
ceremonie; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
organizare de evenimente de recreere;
organizare de evenimente muzicale;
organizare de evenimente pentru divertisment;
organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente sportive şi culturale
comunitare; organizare de spectacole şi alte
evenimente de divertisment; servicii de
divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment; servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale; cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului;
organizare de competiţii (cu caracter cultural,
sportiv).

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de
carne; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncarea; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produsele alimentare; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare; furnizare de
informaţii cu privire la produse alimentare sau
băuturi (consultanţă în domeniu);
managementul resurselor de personal;
managementul resurselor umane; planificarea
ocupării personalului; plasare de personal;
servicii de rezervare şi vânzare de bilete
pentru evenimente.
38 Difuzare de anunţuri; difuzare de anunţuri
publicitare; difuzare de materiale de reclamă,
de marketing şi publicitare; difuzare de
materiale pentru terţi; difuzare de materiale
publicitare şi promoţionale; difuzare de
anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale;
difuzare de materiale publicitare (pliante,
broşuri şi material tipărit); difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi.
39 Servicii de turism (rezervări de bilete).
41 Educaţie şi divertisment; educaţie şi
instruire; academii (educaţie); administrare de
şcoli de arte marţiale; administrarea serviciilor
educaţionale; servicii de formare cu privire la
curăţenia în restaurante; servicii educative
privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor; furnizare de instruire privind
igiena în industria de catering; pregătire în
domeniul cateringului; servicii de formare cu
privire la curăţenia în hoteluri; furnizare de
instalaţii de divertisment în hoteluri; servicii
de divertisment furnizate de hoteluri; servicii
educaţionale referitoare la satisfacerea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03200
(151) 04/05/2016
(732) START IN VIITOR S.R.L., Calea
Moldovei, nr. 59, Jud. Vrancea,
620166, FOCŞANI ROMANIA
(540)

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

ANDYMY DESIGNS

(210) M 2016 03202
(151) 04/05/2016
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, ,
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
GERMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Păpuşi; îmbrăcăminte de păpuşi;
încălţăminte pentru păpuşi.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 03201
(151) 04/05/2016
(732) S.C. CELIK GONZALES IMPORT
EXPORT S.R.L., Şos. Colentina nr.
95, bl. 93, sc. A, et. 6, ap. 26, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

IMUNO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse/preparate chimice pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură, în
special produse/preparate pentru întărirea
plantelor, produse/preparate chimice şi/sau
biologice pentru managementul stresului la
plante, produse/preparate de reglarea creşterii
plantelor, produse/preparate chimice pentru
tratarea seminţelor, surfactanţi,
produse/preparate chimice naturale sau
artificiale pentru a fi utilizate ca momeli sau
agenţi sexuali pentru a deruta insectele.
5 Preparate pentru distrugerea şi combaterea
dăunătorilor, insecticide, fungicide, erbicide,
pesticide.

FILINTA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile cuverturi de pat
şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
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compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii privind distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă sau distribuirea de
mostre; producţia de clipuri publicitare;
servicii asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii; relaţii publice; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; publicarea textelor publicitare;
pregătirea secţiunilor publicitare; închirierea
de material publicitar; publicarea textelor
publicitare; scrierea textelor publicitare;
agenţii pentru informaţii comerciale;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate radio; reclame radio;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
publicitate televizată; reclame televizate;
publicitate online pe o reţea de computere;
publicitate în aer liber; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate; agenţii
de publicitate; publicitate prin poştă;
actualizarea materialelor publicitare;
răspândirea materialelor publicitare; consiliere
pentru clienţi (informaţii comerciale);
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
conducerea şi administrarea afacerilor;
publicitate prin corespondenţă directă;
consultanţă pentru organizarea afacerii; baze
de date computerizate; consultanţă

(210) M 2016 03203
(151) 04/05/2016
(732) S.C. VIDEO SMART S.R.L., Str.
Spătarului nr. 32, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

BUN DE TOT

(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale publicitare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale; ziare; cărţi;
tipărituri; fotografii; publicaţii periodice;
poster; publicaţii imprimate; publicaţii
tipărite; materiale plastice pentru ambalaj;
panouri publicitare din hârtie sau carton;
produse de imprimerie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
18
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susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); internate;
educaţie; servicii de bibliotecă mobile; servicii
de camping (amuzament); servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament); cursuri
de corespondenţă; editare de casete video;
informaţii referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale; servicii de
desktop publishing; servicii de amuzament;
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
divertisment; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; consiliere vocaţională
(consiliere educaţională); servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii); informaţii
despre educaţie; informaţii despre distracţii;
informaţii despre posibilităţi de recreere;
servicii de instruire; servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; servicii prestate de
reporterii de ştiri; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); planificarea petrecerilor
(distracţie); antrenament practic
(demonstraţii); producţia de programe de
radio şi televiziune; producerea spectacolelor;
producerea filmelor pe casetă video,
furnizarea serviciilor de amuzament;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; amuzament
radio; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; informaţii
despre posibilităţi de recreere; închirierea
filmelor; închirierea de înregistrări de sunete;

profesională în afaceri; marketing; cercetare
de marketing; studii de marketing;
managementul afacerilor pentru artişti;
evaluarea afaceriii; informaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultată de
organizare; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; compilarea
statisticilor; baze de date computerizate
(compilarea informaţiilor); baze de date
computerizate (sistematizarea informaţiilor);
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
intermedieri căutări de date în fişiere de
computer; distribuirea materialelor
publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; management
computerizat al fişierelor; servicii de
structurare în scop publicitar; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie; servicii de comparare a
preţurilor; intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri);
relaţii publice; pregătirea secţiunilor
publicitare; că u t a r e s p o n s o r i z a r e ;
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
procesarea cuvintelor; relaţii publice.
41 Divertisment prin intermediul televiziunii;
crearea de programe de televiziune; servicii de
educaţie a persoanelor sub toate formele;
realizare emisiune TV; divertisment prin
intermediul radioului; divertisment prin
intermediul internetului; servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; furnizarea servicilor de
amuzament; distracţii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
19
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producţia de spectacole; activităţi sportive şi
culturale; programe de televiziune; producerea
de programe radio şi de televiziune;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; producţii de teatru;
înregistrare video; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire);
reconsiliere vocaţională; publicarea cărţilor;
examinări educaţionale.

medicală; îngrijire medicală; servicii de
asistenţă medicală oferite de o clinică dentară;
servicii stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03205
(151) 04/05/2016
(732) PROPAGANDA CREATIVE
SERVICES S.R.L., Str. Latină, nr. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03204
(151) 04/05/2016
(732) TRIFĂUŢANU V. PETRU
CABINET
MEDICAL
INDIVIDUAL STOMATOLOGIC,
Bd. Dorobanţilor nr. 13, bl. A12, sc. 3,
parter, ap. 41, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
APA CHIOARA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

HYPERDENT
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270502; 270511; 270517;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
20
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(210) M 2016 03206
(151) 04/05/2016
(732) GUIDUCCI FRIDO, Cetăţean Italian
cu rezidenţă în România, Str. Deva, nr.
4, ap. 5, Jud. Cluj, Cluj-Napoca, ,
ITALIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(210) M 2016 03187
(151) 04/05/2016
(732) S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC
S.R.L., Str. Ciprian Porumbescu nr.
86, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA
(540)

(540)

priza.ro
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben ocru

PIZZA FREDY PIZZA cu ce ai
p'ACASA! BLAT DE PIZZA PRECOPT

(531) Clasificare Viena:150910; 241725;
260416; 270501; 270502; 290113;

(531) Clasificare Viena:020111; 080725;
260114; 260116; 260118; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Plăcinte de tip pizza, produse de patiserie,
cofetărie, pâine, mirodenii şi sosuri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor electrotehnice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; vânzarea prin
intermediul caselor de comenzi sau prin
internet; gestiunea afacerilor comerciale,
comerţ electronic cu produse electrotehnice;
publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
alb, negru
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(210) M 2016 03188
(151) 04/05/2016
(732) CLATICI VICTOR GABRIEL, Str.
Baba Novac nr. 23, bl. G10, sc. 1, et.
4, ap. 17, sect. 3, 031626,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03207
(151) 04/05/2016
(732) S.C. BOLONG INTERNATIONAL
S.R.L., Str. Popa Sapca nr. 46B,
Judeţul Ilfov, *, VOLUNTARI
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

motonfs
The7Sof SKIN SUN, SUGAR,
SMOKING, SKIN CARE, STRESS,
SLEEP, SECOND

(531) Clasificare Viena:090721; 230505;
270501;

(591) Culori revendicate:auriu, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a pieselor de
schimb pentru motociclete, echipamentelor
pentru motociclişti şi accesoriilor, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât tertii să
le cunoască şi să le achizitioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în

(531) Clasificare Viena:260117; 260118;
270106; 270711; 270717; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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parte din carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea).
30 Pâine, produse de panificaţie, plăcinte cu
carne, sandvişuri cu carne, sosuri de carne,
produse de patiserie cu carne, produse de
patiserie din legume şi carne.

legatură cu aceste produse, naţionale şi/sau
din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine, magazine online.
37 Servicii de repararea şi întreţinerea
motociclete; service auto.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03189
(151) 04/05/2016
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
Jud. Braşov, , POIANA MĂRULUI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 03190
(151) 04/05/2016
(732) CONSTANTIN IOANA, Str. Duzilor
nr. 30, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
DVKGRANITE

(540)
SERGIANA BUNATATI
ARDELENESTI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, extracte din carne, măruntaie,
slănină de porc, şunci crud-uscate, salamuri
crud-uscate, cârnaţi crud-uscaţi, cremwurşti,
parizer, salamuri fierte-afumate, salamuri de
şuncă, şunci, specialităţi presate, afumături,
specialităţi afumate, specialităţi fierte şi
afumate, cărnaţi, cârnăciori, caltabos, cabanos,
mititei, pastă de mici, carne tocată, parizer în
aspic, şuncă în aspic, tobă, pate, lebăr,
produse din carne preparate, alimente gătite
constând în totalitate sau în cea mai mare

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03191
(151) 04/05/2016
(732) CITYPAN PROD S.R.L., Piaţa
Crişan nr. 7C, cam. 5, jud. Sibiu,
550400, SIBIU ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

(210) M 2016 03192
(151) 04/05/2016
(732) CIOBOTARU MARWAN, Bd. 1
Decembrie 1918, nr. 126, ap. 49, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

DAYDREAMING
MABAKER BRUTARIE URBANA
(531) Clasificare Viena:01; 02; 05; 050702;
27; 270509;

(531) Clasificare Viena:011514; 270501;
270502; 270521;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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piper roz, piper sichuan, piper verde, cayenne
chilli pepper uscat, cayenne chilli pepper
măcinat, chilli pasilla uscaţi, chilli bird's eye
uscaţi, chilli bird's eye măcinaţi, fulgi de
chilli, chilli de arbol, chilli habanero, chilli
jalapeno, paprika dulce, paprika dulce
afumată, paprika iute, paprika iute afumată,
paprika mărunţită, şofran; sare şi în special,
sare cu ceapă, sare cu ţelină, sare cu usturoi,
sare de mare cu busuioc, sare de mare cu
lămâie, sare de mare cu pătrunjel şi cimbru,
sare de mare cu roşii, măsline şi busuioc, sare
de mare cu rozmarin şi usturoi, sare de mare
cu salvie şi ceapă, sare roz de Himalaya;
amestecuri de condimente şi mirodenii şi în
special biryani, chat massala, condimente
pentru ceai massala, curry iute, curry mediu,
garam masala, rogan josh, tandoori, tikka
massala, vindaloo, amestec chinezesc din 5
mirodenii, amestec tailandez din 7 mirodenii,
amestec tailandez Thai Sstir fry, togarashi,
wasabi, baharat, berbere, harissa, ras-elhanout,
zatar, amestecuri de mirodenii pentru
cous-cous, hot kebab, kebab spicy meat,
amestecuri de mirodenii cajun, jerk seasoning
şi taco seasonings şi taco seasonings,
amestecuri de mirodenii pentru carne,
gazpacho, paella, peste, pizza pui spaghete şi
pentru fajita, mirodenii măcinate pentru carne
fără sare, mirodenii pentru carne fără sare,
amestecuri de condimente iuţi piri piri; ierburi
aromatice (condimente şi mirodenii) şi în
special busuioc, busuioc mărunţit, chives
(arpagic), cimbru, coriandru, ierburi fine
pentru omlete, cartofi, peste, supe sau
dresinguri de salată, foi de dafin, frunze de
curry, frunze de senna, ierburi de provence,
verbina, levănţică, maghiram, mentă, oregano,
pătrunjel, pebrella, rozmarim, salvie, tarhon;
ceai; cafea.
31 Ardei noras proaspăt; fructe şi legume
proaspete şi în special alune de pădure, caju,

(210) M 2016 03193
(151) 04/05/2016
(732) ZAF LINE S.R.L., Str. George
Vâlsan nr. 12B, bl. 109, sc. 2, ap. 67,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

BAZARUL CU MIRODENII
(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:090109; 250113;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente şi mirodenii şi în special: agar
agar, chimen ajwain măcinat, seminţe de
chimen ajwain, amestec de piperuri, anason
macinat, anason stelat, anason stelat măcinat,
ardei noras uscat, pudră de maranta,
asafoetida, boabe de ienupar, boabe de muştar
brun, boabe de muştar galben, cardamon
negru păstăi, cardamom verde măcinat,
cardamom verde păstăi, ceapă mărunţită, piper
de cubebe, ienibahar, amestec de piper negru
şi coajă de lămâie, piper lung, piper alb boabe
sau măcinat, piper negru boabe sau măcinat,
25
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fistic, goji, hrişcă, migdale, nuca de cocos,
nuci braziliene, nuci macadamia, nuci pecan,
seminţe crude şi în special quinoa, muguri de
pin, seminţe de cânepă, seminţe de chia,
seminţe de in, seminţe de mărar, seminţe de
susan, seminţe de ţelină.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare a produselor din
clasele 16, 21, 29, 30, 31, 32 prin intermediul
unui magazin, lanţ de magazine sau on-line
prin intermediul unui magazin virtual.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03195
(151) 04/05/2016
(732) BĂSU MIHĂIŢĂ, Str. Cetăţuia nr. 5,
bl. 787, sc. D, et. 2, ap. 9, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA
(540)
JOUJOU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03194
(151) 04/05/2016
(732) BRAINWORX EUROPE S.R.L.,
Str. Dealul Spirii nr. 14, ap. 1, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

Best of Transilvania
(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;
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(210) M 2016 03196
(151) 04/05/2016
(732) LA COPAC - CARCIUMA DE
JUPANI S.R.L., Str. Pitar Mos nr. 23,
parter, corp A, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

LA COPAC - cârciumă de jupâni
(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
maro
(531) Clasificare Viena:050116; 260116;
260118; 270501; 270502; 290114;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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