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Cereri M|rci publicate în data de 12/04/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02363

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/04/2016 CIOBANU SORIN

Denumire
Marc|
(540)
THEARTSTORE

2 M 2016 02413

05/04/2016 C.M.I. POPESCU MONICA

Doctor Popescu Monica

3 M 2016 02414

05/04/2016 TODERICIU ALEXANDRU-DAN

ec export club

4 M 2016 02415

05/04/2016 S.C. BINAPE CONSTRUCT GRUP BINAPE
S.R.L.

5 M 2016 02416

05/04/2016 EUROGAMA S.R.L.

two & from

6 M 2016 02417

05/04/2016 ASSI LEILA

SWISS OPTIK

7 M 2016 02418

05/04/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

8 M 2016 02419

05/04/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

traderomania a strategic choice

9 M 2016 02420

05/04/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

businessromania a strategic
choice

10 M 2016 02421

05/04/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

traderomania a strategic choice

11 M 2016 02422

05/04/2016 DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

businessromania a strategic
choice

12 M 2016 02423

05/04/2016 S.C. GAMAGIM S.R.L.

AlertaCUI!

13 M 2016 02425

05/04/2016 S.C. KETOR DESIGN S.R.L.

KETOR DESIGN

14 M 2016 02426

05/04/2016 GUGIU CORNELIU

MIXAJ

15 M 2016 02427

05/04/2016 SILPOP GLADIATOR SECURITY
S.R.L.

SILPOP GLADIATOR SECURITY
S.R.L.

16 M 2016 02428

05/04/2016 S.C. SAGILE COM S.R.L.

Master Fresh
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 02429

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/04/2016 ASOCIAÚIA PENTRU EDUCAÚIE
ÔI CARITATE

Denumire
Marc|
(540)
PUI DE MOROÔAN

18 M 2016 02430

05/04/2016 ASOCIAÚIA PENTRU EDUCAÚIE
ÔI CARITATE

P{RINÚI SALVATORI

19 M 2016 02431

05/04/2016 METRIC SENSE S.R.L.

monday

20 M 2016 02432

05/04/2016 ISTRATE FELIX CRISTIAN

FIM Caravans

21 M 2016 02433

05/04/2016 S.C. RETAIL PARK PITESTI
S.R.L.

PITEÔTI RETAIL PARK

22 M 2016 02434

05/04/2016 MIHAI PUSCAS

POST OFFICE CAFÉ-BISTRO

23 M 2016 02435

05/04/2016 MIHAI PUSCAS

A Amiral events & style

24 M 2016 02436

05/04/2016 S.C. T.D.M. SECURITY S.R.L.

TDM SECURITY VIP

25 M 2016 02438

05/04/2016 CLIMA STUDIO S.R.L.

ACTIVE + CARE Filtration ACF

26 M 2016 02439

05/04/2016 VOD{ RADU ANDREI

Odelle.

27 M 2016 02440

05/04/2016 S.C. CARMEUSE HOLDING
S.R.L.

ENDURIA 500 ENERGIE
PENTRU MISTRIE

28 M 2016 02441

05/04/2016 S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L.

Exxpert Casa

29 M 2016 02442

05/04/2016 S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L.

Cottony Soft

30 M 2016 02443

05/04/2016 MIGDAL- P S.A.

Château Cojusna COLLECTION
1989 VIN DE COLECÚIE

31 M 2016 02444

05/04/2016 S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L.

Towels

32 M 2016 02445

05/04/2016 S.C. TRADE MEDIA SOLUTIONS
S.R.L.

CHALBERT

33 M 2016 02446

05/04/2016 British American Tobacco (Brands) FLOW
Inc.

34 M 2016 02448

05/04/2016 ASOCIATIA RETROMOBIL CLUB
ROMANIA

RETROMOBIL Fest

35 M 2016 02449

05/04/2016 SÎRBU SIMONA LUMINIÚA

Caraibe Resort Holiday Vox
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 02450
37 M 2016 02452

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/04/2016 APOSTOLESCU MIHAIL PETRU

Denumire
Marc|
(540)
MIERE SINCER{

05/04/2016 SAVINI PIERSANTE

ETNAS

3
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02363
(151) 05/04/2016
(732) CIOBANU SORIN, Str. Oborul Nou
nr. 13, bl. P10, ap. 296, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte.

(210) M 2016 02446
(151) 05/04/2016
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FLOW

(210) M 2016 02445
(151) 05/04/2016
(732) S.C. TRADE MEDIA SOLUTIONS
S.R.L., Str. General Praporgescu nr.
1-5, et. 1, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigări/ţigarete; tutun, brut sau prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); trabucuri, ţigări de foi;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun
cu scopul a fi încălzite; dispozitive electronice
şi pi e se le lor pe ntr u încălzirea
ţigărilor/ţigaretelor sau tutunului.

THEARTSTORE
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

CHALBERT
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜
3
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05/04/2016
(210) M 2016 02448
(151) 05/04/2016
(732) ASOCIATIA RETROMOBIL
CLUB ROMANIA, Str. Zeicani nr.
13A, sector 4, 040791, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02428
(151) 05/04/2016
(732) S.C. SAGILE COM S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri nr. 21, judeţul
Bihor, 410072, ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

RETROMOBIL Fest
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

Master Fresh
(531) Clasificare Viena:261125; 261325;
270501; 270502; 270503;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe prospete
şi legume; seminţe; plante şi flori naturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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05/04/2016
(210) M 2016 02449
(151) 05/04/2016
(732) SÎRBU SIMONA LUMINIŢA, Str.
Constanţei nr. 5A, judeţul Constanţa,
, NĂVODARI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02450
(151) 05/04/2016
(732) APOSTOLESCU MIHAIL PETRU,
nr. 43, Comuna Măgureni, Judeţul
Prahova, 107351, SAT COCORĂŞTII
CAPLII ROMANIA
(540)
MIERE SINCERĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Polen preparat ca produs alimentar.
30 Miere, derivaţi din miere şi preparate din
miere care sunt cuprinse în această clasă,
miere cu cătină, miere cu nucă, miere cu
scorţisoară, miere cu ghimbir, miere cu
seminţe de dovleac, miere cu seminţe de
floarea soarelui, miere cu afine, miere
polifloră, miere monofloră, miere de salcâm,
miere de rapiţă, miere de tei, miere de floarea
soarelui, miere de lavandă, miere de rozmarin,
miere de iarbă-neagră, miere de mană (sau
miere de pădure) de brad, stejar, miere de
muştar, miere de cruşin, miere de afine, miere
de mure, miere de lucernă, miere de păducel,
miere de păpădie, miere de castan, miere de
albăstrele, miere de rododendron, miere de
cimbrişor, miere de hrişcă, miere de iederă,
miere de pomi fructiferi, miere de pufuliţă,
miere de sânziene, miere de munte, miere de
coriandru, miere de mentă, miere cu propolis,
miere cu faguri, miere cu germeni de grâu,
miere cu fructe confiate, lăptişor de matcă,
propolis (nu pentru uz farmaceutic), oţet din
mere şi miere, oţet din miere şi cătină, oţet din
miere şi muguri de brad.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de miere şi/sau
alte produse apicole, siropuri obţinute prin

Caraibe Resort Holiday Vox
(531) Clasificare Viena:011524; 180302;
180305; 180323; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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05/04/2016
alimentare pe bază de polen, lăptişor de
matcă, miere şi propolis.

amestecarea sucurilor de fructe în miere sau
prin macerarea diferitelor părţi ale plantei
(muguri, frunze, ace, flori, fructe, rădăcini) în
miere, sirop de coacăze în miere, sirop de
afine cu miere, sirop de cătină cu miere, sirop
de ghimbir în miere, sirop din muguri de brad
în miere.
35 Vânzare en gros şi en detail a mierii şi altor
produse apicole, a băuturilor alcoolice şi
nealcoolice pe bază de miere şi/sau alte
produse apicole, a siropurilor în miere, a
produselor cosmetice pentru întreţinerea feţei,
pielii şi părului pe bază de lăptişor de matcă,
ceară, polen, propolis şi miere de albine, a
produselor apicole cu scop farmaceutic, a
suplimentelor alimentare pe bază de polen,
lăptişor de matcă, miere şi propolis; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a mierii şi a
altor produse apicole, a băuturilor alcoolice şi
nealcoolice pe bază de miere şi/sau alte
produse apicole, a siropurilor în miere, a
produselor cosmetice pentru întreţinerea feţei,
pielii şi părului pe bază de lăptişor de matcă,
ceară, polen, propolis şi miere de albine, a
produselor apicole cu scop farmaceutic, a
suplimentelor alimentare pe bază de polen,
lăptişor de matcă, miere şi propolis (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
inclusiv prin 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); publicitate privind produsele
cosmetice pentru întreţinerea feţei, pielii şi
părului, pe bază de lăptişor de matcă, ceară,
polen, propolis şi miere de albine, publicitate
privind mierea şi alte produse apicole,
băuturile alcoolice şi nealcoolice pe bază de
miere şi/sau alte produse apicole, produsele
apicole cu scop farmaceutic şi suplimentelor

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02452
(151) 05/04/2016
(732) SAVINI PIERSANTE, Str. Moţilor
nr. 109, judeţul Alba, 515800, ALBA
IULIA ROMANIA
(540)

ETNAS
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), gri (Pantone 2333C)
(531) Clasificare Viena:180123; 180125;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Capace pentru vase de toaletă; capace
sanitare pentru vasul de toaletă.
20 Mobilier de baie.

˜˜˜˜˜˜˜
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05/04/2016
(210) M 2016 02429
(151) 05/04/2016
(732) ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE
ŞI CARITATE, nr. 26, Judeţul
Maramureş, 437195, MOISEI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(210) M 2016 02430
(151) 05/04/2016
(732) ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE
ŞI CARITATE, nr. 26, Judeţul
Maramureş, 437195, MOISEI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

(540)
PUI DE MOROŞAN

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

PĂRINŢI SALVATORI
(531) Clasificare Viena:020101; 020301;
020501; 020701; 020712; 270501;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instrire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02431
(151) 05/04/2016
(732) METRIC SENSE S.R.L., Str.
Someşul Rece, nr. 15A, et. 1, camera
C, sector 1, 013796, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02436
(151) 05/04/2016
(732) S.C. T.D.M. SECURITY S.R.L., Str.
Hebe nr. 34, sc. B, ap. 3, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

monday

TDM SECURITY VIP

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
7408 U), gri (pantone 5295 C),
pantone 8604 C

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
240108; 240115; 261108; 270501;
270502; 290112;

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţii software pentru telefoane mobile;
aplicaţii software; aplicaţii software pentru
dispozitive fără fir; software şi aplicaţii pentru
dispozitive mobile; aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente.
42 Creare de software; software ca serviciu
(saas).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile, montare de
sisteme electrice antiincendiu, montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

(210) M 2016 02414
(151) 05/04/2016
(732) TODERICIU ALEXANDRU-DAN,
Stolzenthalegasse nr. 23/5-7,, 1080,
VIENA AUSTRIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02413
(151) 05/04/2016
(732) C.M.I. POPESCU MONICA, Str.
Pandurilor nr. 33A, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
Doctor Popescu Monica

ec export club

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie; fotografii;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.
44 Servicii medicale.

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
9
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pentru vehicule; caroserii de vehicule; lanţuri
de automobile; şasiuri de automobile; capote
de automobile; pneuri de automobile;
automobile; parasolare adaptate pentru
autovehicule; fusuri de osie; osii pentru
vehicule; cărucioare pentru copii; copertine
pentru cărucioare pentru copii; greutăţi
pneumatice de echilibrare pentru roţile
autovehiculelor; baloare de aer; baloane
dirijabile; benzi pentru butucurile de roată;
barje; bare de torsiune pentru vehicule; coşuri
adaptate pentru cicluri; claxoane pentru
vehicule pe doua roţi; cuşete de dormit pentru
vehicule; claxoane de bicicletă; frâne de
bicicletă; lanţuri de bicicletă; cadre de
biciletă; ghidoane de bicicletă; pompe de
bicicletă; jante de bicicletă; şei de bicicletă;
spiţe de bicicleta; batiu de biciclete; pneuri de
biciclete; biciclete; căngi; bărci; catarge pentu
ambarcaţiuni; boghiuri pentru vagoane de cale
ferată; garnituri de frână pentru vehicule;
placuţe de frână pentru automobile; segmenţi
de frână pentru vehicule; saboţi de frână
pentru vehicule; frâne pentru biciclete,
vehicule pe două roţi; frâne pentru vehicule;
amortizoare pentru materialele rulante de cale
ferată; bare de protecţie pentru automobile;
bare de protecţie pentru vehicule; autobuze;
teleferice; aparate şi instalaţii de transport pe
cablu; camion de muniţii (vehicule); rulote de
campare; capace pentru rezervoarele de
combustibil (benzină) ale vehiculelor; rulote;
carucioare (cale ferată); triciclete; portbagaje
pentru vehicule; maşini; cabine pentru
instalaţiile de transport pe cablu; furgon;
anvelope (pneuri); cărucioare pentru vagonete
(vehicule); cărucioare de turnare; lanţuri
pentru vehicule pe două roţi; lanţuri pentru
biciclete, vehicule pe două roţi; funicular cu
scaune; şasiuri de vehicule; brichete pentru
automobile; cărucioare de curaţenie; tacheţi

(210) M 2016 02432
(151) 05/04/2016
(732) ISTRATE FELIX CRISTIAN, Bd.
Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. B, et. 10,
ap. 87, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

FIM Caravans
(591) Culori revendicate:gri, negru
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270501; 270502; 270507; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală; transportoare aeriene;
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice;
avioane; airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile); baloane de aer; vehicule
pe pernă de aer; pompă de aer (accesorii de
vehicule); vehicule de aer; aeronave; avioane
amfibii; dirijabile; ambulanţe; dispozitive
anti-orbire pentru vehicule (cuprinse în
această clasă); lanţuri anti-derapante; alarme
anti-furt pentru vehicule; dispozitiv anti-furt
10
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05/04/2016
(naval); cleme de spiţe pentru roţi; ambreiaje
pentru vehiculele terestre; betoniere; bare de
direcţie pentru vehiculele terestre, altele decât
componentele de motoare; convertizoare de
cuplu pentru vehicule terestre; transportoare
aeriene; cuplaje pentru vehiculele terestre;
cuplaje de căi ferate; copertine pentru
cărucioarele de copii; huse pentru volan; huse
pentru scaunele vehiculelor; cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare; cricuri pentru vehicule cu
doua roţi; frâne pentru vehicule pe două roţi;
microturisme; cadre pentru vehicule pe două
roţi; ghidoane pentru vehicule pe două roţi;
buturi pentru vehicule pe două roţi; aparatoare
de noroi pentru vehicule pe două roţi; pompe
pentru vehicule pe două roţi; jante pentru
vehicule pe două roţi; şei pentru vehicule pe
două roţi; spiţe pentru vehicule pe două roţi;
pneuri pentru vehicule pe două roţi; vehicule
pe doua roţi; gruie pentru ambarcaţiuni;
triciclete pentru livrări; vagoane restaurant;
vagoane-restaurant (vagoane); semnalizatoare
pentru biciclete; semnalizatoare pentru
vehicule; baloane dirijabile (dirijabile);
mecanism de debreiere pentru ambarcaţiuni;
uşi pentru vehicule; dragi (ambarcaţiuni);
protecţii pentru biciclete, vehicule cu două
roţi; lanţuri de transmisie pentru vehiculele
terestre; motoare de transmisie pentru
vehiculele tereste; scaune de catapultare
pentru aeronave; vehicule electrice; haion
elevator (componente ale vehiculelor de
teren); motoare pentru vehiculele de teren;
motoare de tracţiune; aparatoare pentru
ambarcaţiuni; feriboturi; flanşe pentru
pneurile roţilor de cale ferată; motostivuitoare;
cadre pentru bicicletă, vehicule pe două roţi;
roţi de cuplaj pentru vehicule terestre;
funiculare; coşuri de fum pentru locomotive;
coşuri de fum pentru nave; cutii de viteze

pentru vehiculele terestre; transmisie pentru
vehiculele terestre; angrenaje pentru vehicule
cu două roţi; maşinuţe de golf; drezine;
ghidoane pentru biciclete, vehicule cu două
roţi; cărucioare de manipulare; harnaşament
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor;
ştergătoare de faruri; tetiere pentru vehicule;
copertine pentru cărucioarele copiilor; capote
de motor pentru vehicule; capote pentru
vehicule; căngi pentru ambarcaţiuni; claxoane
pentru vehicule; căruţe; capace de butuc;
butucuri pentru roţile vehiculelor; carene ale
ambarcatiunilor; circuite hidraulice pentru
vehicule; hidroavion; pasarele înclinate pentru
ambarcaţiuni; petice din cauciuc adeziv pentru
repararea camerelor de aer; camere de aer
pentru biciclete, vehicule cu două roţi; camere
de aer pentru pneuri; truse pentru repararea
camerelor de aer; motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre; fusuri ale osiei; sănii;
cărucioare de bene; cabină de benă; şalupe;
elevatoare; teleschiuri; platforme elevatoare
(componente ale vehiculelor de teren);
locomotive; autocamioane; plase pentru
bagaje pentru vehicule; cărucioare de bagaje;
catarge pentru ambarcaţiuni; vehicule militare
de transport; roţi de cărucioare miniere;
oglinzi retrovizoare; mopede; autocare;
motociclete; motoare electrice pentru vehicule
terestre; motoare pentru vehiculele cu două
roţi; motoare pentru vehicule terestre;
apărătoare de noroi; dispozitive anti-derapante
pentru pneuri; rame; omnibusuri; vâsle pentru
canoe; coşuri adaptate la vehiculele cu două
roţi; paraşute; petice din cauciuc adeziv pentru
remararea camerelor de aer; pedale pentru
vehicule cu două roţi; husă montată pentru
cărucioare de copii; anvelope; pontoane;
hublouri; haion electric (componente ale
vehiculelor de teren); mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre; pompe de aer
11
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pentru stropit; cricuri pentru biciclete,
vehicule cu două roţi (componente ale
bicicletelor, vehiculelor cu două roţi);
transmisii de cârme pentru ambarcaţiuni; huse
pentru volanele maşinilor; volane pentru
maşini; ramă frontală; huse pentru caruţuri;
căruţuri pentru copii; bolţuri pentru pneuri;
parasolare adaptate pentru automobile; arcuri
de suspensie pentru vehicule; elevatoare
pentru haioane (componente ale vehiculelor
terestre); haion electric de ridicare
(componente ale vehiculelor de teren);
camioane basculante; basculante; dispozitive
de basculare, componente ale camioanelor şi
vagoanelor; caroserii basculante pentru
camioane; flaşe ale pneurilor pentru roţi de
cale ferată; pneuri pentru biciclete, vehicule
cu două roţi; pneuri pentru roţile vehiculelor;
pneuri solide pentru roţile vehiculelor;
convertizoare de torsiune pentru vehiculele
terestre; bară de torsiune pentru vehicule;
tractoare; dispozitive de tractare pentru
vehicule; remorci (vehicule); tramvaie lanţuri
de transmisie pentru vehiculele terestre; arbori
de transmisie pentru vehiculele terestre;
transmisii pentru vehicule terestre; aparate şi
instalaţii de transport pe cablu; benzi de rulare
pentru recauciucarea pneurilor; benzi de rulare
pentru vehicule (curele cu role); benzi de
rulare pentru vehicule (tip tractor); cărucior de
triciclete; cărucioare (cuprinse în această
clasă); camioane; cărucioare pentru bagaje;
pneuri fără cameră pentru biciclete, vehicule
pe două roţi; turbine pentru vehiculele
terestre; cărucioare cu două roţi; flanşe ale
pneurilor pentru roţi de cale ferată; pneuri
solide, pentru roţile vehiculelor; şasiuri pentru
vehicule; tapiţerie pentru vehicule; pentru
pneuri; ventile (vehicule); huse pentru
vehicule (formate); arcuri de suspensie ale
vehiculelor; jante de roţi pentru vehicule; spiţe

(accesorii pentru vehicule); pompe pentru
biciclete, vehicule cu două roţi; huse pentru
căruţ; copertine pentru căruţuri; căruţuri;
boghiuri pentru vagoanele de cale ferată;
cuplaje de cale ferată; flanşe ale pneurilor
roţilor de cale ferată; angrenaje de reducţie
pentru vehiculele terestre; vehicule frigorifere;
vehicule cu comandă de la distanţă, altele
decât jucării; truse pentru repararea camerelor
de aer; alarme de marşarier pentru vehicule;
jante pentru roţile maşinilor; jante pentru
roţile bicicletelor, vehiculelor cu două roţi;
material rulant pentru căile ferate funiculare;
material rulant pentru căile ferate; furcheţi;
cârme; scări ale vehiculelor; cărucioare pentru
saci; huse pentru şaua bicletelor sau
motocicletelor; şei pentru biciclete, vehicule
pe două roţi sau motociclete; centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculelor; centuri
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule;
scuter (vehicule); elice; elice pentru
ambarcaţiuni; elice pentru nave; vâsle;
hidroavioane; huse de scaune pentru vehicule;
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule; scaune ale vehiculelor; harnaşament
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor;
segmente de frână pentru vehicule; nave; coci
ale navelor; transmisii de cârme pentru nave;
coaste de lemn (cadre) pentru ambarcaţiuni;
amortizoare de şocuri pentru automobile;
amortizoare de şocuri pentru suspensii pentru
vehicule; arcuri de tampon pentru vehicule;
cărucioare de cumpărături; ataşuri; suporturi
de schi pentru maşini; vagoane de dormit;
sănii (vehicule); snowmobile; vehicule
spaţiale; huse pentru pneul de rezervă; huse
pentru roata de rezervă; scondru pentru nave;
spiţe pentru pneuri; spoilere pentru vehicule;
spiţe pentru biciclete, vehicule cu două roţi;
spiţe pentru roţile vehiculelor; maşini sport;
arcuri tampon pentru vehicule; camione
12
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de roţi pentru vehicule; roţi ale vehiculelor;
butuci de roată pentru vehicule; vehicule
pneumatice; bare de direcţie pentru vehiculele
terestre altele decât componente de motoare;
aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe
apă; vehicule frigorifice; vagoane; vagoane
frigorifice (vehicule feroviare); sisteme de
avertizare sonoră pentru vehiculele pe două
roţi; vehicule acvatice; greutăţi de echilibrare
pentru roţile vehiculelor; benzi pentru butucii
de roată; pneuri de vehicule; roabe; scaune cu
rotile; roţi pentru biciclete, vehicule cu două
roţi; roţi de vehicule; geamuri pentru vehicule;
ştergătoare de parbriz; parbrize; yachturi.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Filtre pentru aer condiţionat; dispozitive de
inducţie a aerului (aer condiţionat); aparate de
aer condiţionat electrice; instalaţii centralizate
de aer condiţionat; aparate mobile de aer
condiţionat; aparate de aer condiţionat pentru
ferestre; unităţi de aer condiţionat pentru
locuinţe; filtre pentru aparate de aer
condiţionat; filtre de aer pentru unităţile
aparatelor de aer condiţionat; aparate de aer
condiţionat pentru încăperi; aparate de aer
condiţionat pentru uz casnic; aparate de aer
condiţionat de uz comercial; aparate
combinate de încălzire şi aer condiţionat;
aparate de aer condiţionat de uz industrial;
instalaţii centralizate de aer condiţionat, de uz
casnic; aparate de aer condiţionat pentru
camere pentru prelucrarea datelor; aparate de
aer condiţionat cu motor prin inducţie (de uz
industrial).
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02438
(151) 05/04/2016
(732) CLIMA STUDIO S.R.L., Şos. Erou
Nicolae Iancu nr. 82, Lot 4, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02439
(151) 05/04/2016
(732) VODĂ RADU ANDREI, Cal.
Griviţei nr. 399, bl. O, sc. 1, et. 2, ap.
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ACTIVE + CARE Filtration ACF
(591) Culori revendicate:gri,
portocaliu, verde

roşu,

(531) Clasificare Viena:241705; 260116;
260118; 260207; 261101; 270501;
270502; 270508; 270515; 270522;
290114;

Odelle.
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
13
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25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02440
(151) 05/04/2016
(732) S.C. CARMEUSE HOLDING
S.R.L., Str. Carierei nr. 127 A, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(540)

(210)
(151)
(732)

(740)
ENDURIA 500 ENERGIE PENTRU
MISTRIE

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 02441
05/04/2016
S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L., Str. Drumul Malul cu Flori nr.
11/13, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
294C, albastru deschis (pantone
320C), portocaliu (pantone 144C), alb,
negru
(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
071522; 090110; 270501; 270702;
290115;

Exxpert Casa
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270512;
14
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 02442
(151) 05/04/2016
(732) S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L., Str. Drumul Malul cu Flori nr.
11/13, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

Cottony Soft
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02443
(151) 05/04/2016
(732) MIGDAL- P S.A., Str. Piaţa Veche
nr. 4,, , CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA
(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 02444
(151) 05/04/2016
(732) S.C. DA&CO BRAND TRADING
S.R.L., Str. Drumul Malul cu Flori nr.
11/13, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

Towels
(531) Clasificare Viena:260108; 260207;
261112; 270501; 270502;
Château Cojusna COLLECTION 1989
VIN DE COLECŢIE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:alb, roşu, auriu,
negru, gri
(531) Clasificare Viena:240301; 250119;
270501; 270502; 270512; 270711;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02415
(151) 05/04/2016
(732) S.C. BINAPE CONSTRUCT GRUP
S.R.L., Str. Octav Băncilă, nr. 87, Jud.
Botoşani, 717158, BOTOŞANI
ROMANIA

(210) M 2016 02416
(151) 05/04/2016
(732) E U R O G A M A S . R . L . , S t r .
Pridvorului, nr. 21, bl. 19, sc. 2, et. 1,
ap. 23, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

BINAPE
two & from
(591) Culori revendicate:roşu, bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 270515;

(531) Clasificare Viena:070108; 070124;
241511; 241515; 241521; 260408;
270501; 270502; 270508; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii integrate de publicitate; servicii de
promovare; afisaj; servicii de asistenţă şi
consultanţă în domeniul publicităţii şi
furnizarea de publicitate pentru terţi; servicii
de reclamă şi publicitate; producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare;
publicitate digitală şi online; plasare de
publicitate prin radio, televiziune, presă scrisa,
Internet şi dispozitive mobile; publicitate
directă prin poştă; organizare de campanii
promoţionale; creaţie şi productie video în
scopuri publicitare; servicii de creare de mărci

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Aparate de ridicare şi de înălţare, elevatoare
şi scări rulante, cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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şi de consultanţă în domeniul creării mărcilor;
servicii de evaluare a mărcilor; servicii de
poziţionare a mărcilor pe piaţă; servicii de
testare a mărcilor; servicii de strategie de
marcă; servicii de marketing; servicii de relaţii
cu publicul; consiliere în afaceri privind
francizarea; furnizarea de informaţii de afaceri
privind francizarea; servicii de marketing şi
management al publicităţii în media; servicii
de planificare şi cumpărare de media;
cercetare de piaţă; servicii de administrare de
afaceri şi consultanţă în domeniul afacerilor;
conducerea afacerilor legate de găzduirea de
evenimente; recrutare de personal; realizarea
de sondaje de opinie; compilarea procesarea şi
analiză statisticilor; servicii de prezentare de
afaceri.
42 Design, editare şi actualizare de pagini
web; design grafic pentru compilare de pagini
web pe Internet; servicii de ilustraţii grafice
pentru terţi.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de optică medicală (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Servicii de distibuire a produselor de optică
medicală.
44 Servicii medicale (consultaţii
oftalmologice şi montaj ochelari).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02418
(151) 05/04/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
P A R T E N E R I A T
PUBLIC-PRIVAT, Str. Amiral
Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02417
(151) 05/04/2016
(732) ASSI LEILA, Bd. Decebal nr. 17, bl.
S16, sc. 3, ap. 51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

SWISS OPTIK
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:020904; 260414;
260416; 260418; 270501; 270502;
290113;

(531) Clasificare Viena:050313; 290113;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate: conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 02433
(151) 05/04/2016
(732) S.C. RETAIL PARK PITESTI
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, et, 3, birou nr. 5, sector 2,
020276, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) B P I
BROJBY
PATENT
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02419
(151) 05/04/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
P A R T E N E R I A T
PUBLIC-PRIVAT, Str. Amiral
Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PITEŞTI RETAIL PARK

(540)
(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, verde, albastru, roz, galben
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270524; 290115;

traderomania a strategic choice
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270501; 270507; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate: conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(210) M 2016 02434
(151) 05/04/2016
(732) MIHAI PUSCAS, Str. Nemira nr. 15,
Comuna Gilau, Judeţul Cluj, , SAT
GILAU ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02435
(151) 05/04/2016
(732) MIHAI PUSCAS, Str. Nemira nr. 15,
Comuna Gilau, Judeţul Cluj, , SAT
GILAU ROMANIA
(540)

A Amiral events & style
POST OFFICE CAFÉ-BISTRO
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(591) Culori revendicate:alb, verde-kaki
(531) Clasificare Viena:030717; 240105;
240902; 240909; 270501; 270502;
290112;

(531) Clasificare Viena:240309; 240318;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea de petreceri, organizarea de
evenimente tematice - revelioane, nunţi,
botezuri, aniversări (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(210) M 2016 02420
(151) 05/04/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
P A R T E N E R I A T
PUBLIC-PRIVAT, Str. Amiral
Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02421
(151) 05/04/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
P A R T E N E R I A T
PUBLIC-PRIVAT, Str. Amiral
Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

traderomania a strategic choice

businessromania a strategic choice

(591) Culori revendicate:albastru

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260416; 260418; 270501; 270508;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270501; 270507; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(210) M 2016 02422
(151) 05/04/2016
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU
INVESTITII STRAINE SI
P A R T E N E R I A T
PUBLIC-PRIVAT, Str. Amiral
Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02426
(151) 05/04/2016
(732) GUGIU CORNELIU, Bdul. Matei
Basarab nr. 95, bl. MB17, sc. A, et. 6,
ap. 26, Judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA
(540)

(540)

businessromania a strategic choice

MIXAJ

(591) Culori revendicate:albastru
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260416; 260418; 270501; 270508;
290104;

(531) Clasificare Viena:180121; 270501;
270502; 270508; 270510; 270512;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate: conducerea şi administrarea
afacerilor: lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(210) M 2016 02427
(151) 05/04/2016
(732) SILPOP GLADIATOR SECURITY
S.R.L., Str. I.C. Brătianu nr. 18,
Judeţul Botoşani, 710319,
BOTOŞANI ROMANIA

(210) M 2016 02423
(151) 05/04/2016
(732) S.C. GAMAGIM S.R.L., B-dul
Decebal nr. 92, judeţul Neamţ,
610052, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC- STOIAN IOAN
Persoana fizică, B-dul. Republicii, bl.
46, sc. C, ap. 35, Jud. Neamţ ROMAN

(540)

(540)

AlertaCUI!
SILPOP GLADIATOR SECURITY
S.R.L.
(531) Clasificare Viena:241711; 260116;
270501; 270502;
(531) Clasificare Viena:090721; 230505;
240115; 260114; 260116; 260118;
270106;

(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
; sofware pentru monitorizarea şi afişarea pe
site web a datelor societăţilor comerciale şi
alertarea celor interesaţi de modificările
survenite ; servicii privind tehnologia
informaţiei, realizare de soft-uri la comandă
(software orientat client); realizarea şi
menţinerea paginilor de web, a portalurilor
web şi activităţi conexe acestora.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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M|rci depuse in data de

05/04/2016
(210) M 2016 02425
(151) 05/04/2016
(732) S.C. KETOR DESIGN S.R.L., Str.
Moldovei nr. 14, bl. 58, sc. D, ap. 66,
judeţul Dâmboviţa, 130093,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
270501; 270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilă şi mobilier, oglinzi, rame; produse
din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau material plastic.
42 Servicii de design mobilier.

(540)

KETOR DESIGN

˜˜˜˜˜˜˜
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