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Cereri Mărci publicate în 12.10.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06643

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/10/2016 ASCHIOAPE FLORIN

Denumire
Marcă
(540)
EVEN MEN'S FASHION

2 M 2016 06644

05/10/2016 S.C. DRAGOŞ TRANSPORTING
S.R.L.

tterstt AR 24

3 M 2016 06645

05/10/2016 ASOCIAŢIA MELENTE PIVAŞ &
FIII

Asociaţia Melente-Pivaş & Fiii
Fapta bună ca muştarul, dintr-o
boabă îţi umple carul

4 M 2016 06646

05/10/2016 S.C. SMART RESPONSE
SECURITY S.R.L.

SMART RESPONSE SECURITY
SRS SERVICII PROFESIONALE
DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

5 M 2016 06647

05/10/2016 S.C. LUMINA INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT S.A.

CEL CENTRUL DE EDUCATIE
LUMINA

6 M 2016 06648

05/10/2016 S.C. COBRA PRODUCTION
S.R.L.

Dr. Nutrix

7 M 2016 06655

05/10/2016 RADUCANU ALEXANDRU

Aqua Benefica

8 M 2016 06656

05/10/2016 MURAT SAIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

ROMLACT DELICII DE LA ŢARĂ

9 M 2016 06657

05/10/2016 S.C. VIA VITICOLA S.R.L.

PAPA FIN SI VIN

10 M 2016 06658

05/10/2016 S.C. AVRIL S.R.L.

AVRIL

11 M 2016 06659

05/10/2016 S.C. RCS & RDS S.A.

Stirile de 10

12 M 2016 06660

05/10/2016 GÁL ADINA CAMELIA

Casa şi Biroul

13 M 2016 06661

05/10/2016 S.C. VIA VITICOLA S.R.L.

PERGAMENT

14 M 2016 06662

05/10/2016 S.C. RCS & RDS S.A.

MY DIGI

15 M 2016 06663

05/10/2016 S.C. SOL TIME PROTECT S.R.L.

PAZA PROTECTIE STP

16 M 2016 06664

05/10/2016 S.C. AKA AUTOMATI S.R.L.

AUTOMATI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 06665

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/10/2016 RNP ROSILVA ADMINISTRATIA
PARCULUI NATURAL LUNCA
MURESULUI RA

Denumire
Marcă
(540)
Parcul Natural Lunca Mureşului

18 M 2016 06666

05/10/2016 S.C. ANGST RO S.R.L.

Bunătăţi

19 M 2016 06668

05/10/2016 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

ERMETIQ

20 M 2016 06669

05/10/2016 S.C. ANGST RO S.R.L.

Bunătăţi de la angst

21 M 2016 06670

05/10/2016 CURCĂ SORIN-CĂTĂLIN

Fresh CLUB

22 M 2016 06671

05/10/2016 CURCĂ SORIN-CĂTĂLIN

Transformare de 5 stele

23 M 2016 06672

05/10/2016 MARINA & SANTIS S.R.L.

HOTEL BAVARIA BLU

24 M 2016 06673

05/10/2016 BERCARU MARIA-NATALIA

CARTEL PUB

25 M 2016 06674

05/10/2016 S.C. MARFISHING S.R.L.

ZAGA ZAGA

26 M 2016 06675

05/10/2016 S.C. CRIS BRONZ S.R.L.

EXCLUSIVE BRONZE

27 M 2016 06676

05/10/2016 TIGORA MIHAI

TIGER CLASSIC

28 M 2016 06677

05/10/2016 S.C. BELLADONNA PHARMAKON FARMACIA ELIXIRUL
S.R.L.
SĂNĂTĂŢII Sănătate la preţuri
accesibile!

29 M 2016 06678

05/10/2016 S.C. BELLADONNA PHARMAKON FARMACIA ELIXIR Sănătate la
S.R.L.
preţuri accesibile!

30 M 2016 06679

05/10/2016 S.C. BELLADONNA PHARMAKON FARMACIA SĂNĂTATEA
S.R.L.
Sănătate la preţuri accesibile!

31 M 2016 06680

05/10/2016 SKYTOWER BUILDING S.R.L.

SKYRUN fii la înălţimea
provocării

32 M 2016 06681

05/10/2016 LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN

Z lentila de noapte

33 M 2016 06683

05/10/2016 COTAR LAURA ANDREEA

CAT WOK

34 M 2016 06684

05/10/2016 S.C. SUPPORT AUTO
ECOMMERCE S.R.L.

PNEUX
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 06685

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/10/2016 S.C. D.G.U. MULTIPROTECT
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
DGU MULTIPROTECT

36 M 2016 06686

05/10/2016 S.C. HIGH END RESTAURANT
SOLUTIONS S.R.L.

ARC BAKERY THE LIFESTYLE

37 M 2016 06687

05/10/2016 MANU-OBREJA IOANA

ASOCIAŢIA DELTA BRAŞOV

38 M 2016 06688

05/10/2016 S.C. BAKE EXPERT S.R.L.

BAKE EXPERT

39 M 2016 06689

05/10/2016 ALAN IONELA

ADRo - Decor

40 M 2016 06690

05/10/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A.

LIZUCA

41 M 2016 06691

05/10/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A.

PATROCLE

42 M 2016 06692

05/10/2016 SENEX SIGAD S.R.L.

SIGAD

43 M 2016 06693

05/10/2016 Vamm Organic S.R.L.

R RORG

44 M 2016 06694

05/10/2016 EVO TIM S.R.L.

WING HUNT Your hunting expert
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, seminariilor, simpozioanelor şi
congreselor; organizarea concursurilor de
frumuseţe; servicii de club (amuzament sau
educaţie); susţinerea antrenamentelor de
fitness; antrenament gimnastic; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness);
planificarea petrecerilor (distracţii); servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness); educaţie fizică; antrenament practic
(demonstraţii); furnizarea facilităţilor sportive;
furnizarea facilităţilor de recreere; închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor; servicii de tabere sportive.

(210) M 2016 06655
(151) 05/10/2016
(732) RADUCANU ALEXANDRU, Str.
Câmpia Libertăţii, nr. 9, bl. PM62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)
Aqua Benefica

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Ape minerale şi gazoase.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06671
(151) 05/10/2016
(732) CURCĂ SORIN-CĂTĂLIN, Aleea
Stănilă nr. 5, bl. H7, sc. C, et. 3, ap.
53, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) IRARDI CONSULTING S.R.L., Str.
Trestiana, Nr.3, Bl.8B, Sc.B, Et.9,
Ap.80, sectorul 4 Bucureşti

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06670
(151) 05/10/2016
(732) CURCĂ SORIN-CĂTĂLIN, Aleea
Stănilă nr. 5, bl. H7, sc. C, et. 3, ap.
53, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) IRARDI CONSULTING S.R.L., Str.
Trestiana, Nr.3, Bl.8B, Sc.B, Et.9,
Ap.80, sectorul 4 Bucureşti

(540)
Transformare de 5 stele

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, seminariilor, simpozioanelor şi
congreselor; organizarea concursurilor de
frumuseţe; servicii de club (amuzament sau

Fresh CLUB
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educaţie); susţinerea antrenamentelor de
fitness; antrenament gimnastic; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness);
planificarea petrecerilor (distracţii); servicii
ale instructorilor personali (antrenament de
fitness); educaţie fizică; antrenament practic
(demonstraţii); furnizarea facilităţilor sportive;
furnizarea facilităţilor de recreere; închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor; servicii de tabere sportive.

(531) Clasificare Viena:011519; 011521;
030402; 061911; 090110; 270511;
290115;
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06656
(151) 05/10/2016
(732) MURAT SAIN INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Str. Teiului nr. 3,
Judeţul Constanţa, , SATU NOU
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)

˜˜˜˜˜˜˜

ROMLACT DELICII DE LA ŢARĂ
(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
maro, albastru, bleu, galben
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(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
020123; 270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) M 2016 06683
(151) 05/10/2016
(732) COTAR LAURA ANDREEA, Str.
Camil Ressu nr. 4 bl. 5, et. 8, ap. 70,
sector 3, 031747, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CAT WOK
(210) M 2016 06657
(151) 05/10/2016
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.
General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , 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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06643
(151) 05/10/2016
(732) ASCHIOAPE FLORIN, Str.
Constituţiei nr. 8, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI 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

(540)
PAPA FIN SI VIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

EVEN MEN'S FASHION
6
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(210) M 2016 06644
(151) 05/10/2016
(732) S.C. DRAGOŞ TRANSPORTING
S.R.L., Str. Vadului bl. V8M, sc. A,
et. 2, ap. 5, judeţul Constanţa, ,
HÂRŞOVA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(210) M 2016 06645
(151) 05/10/2016
(732) ASOCIAŢIA MELENTE PIVAŞ &
FIII, Şos. Colentina nr. 56, bl. 100, sc.
B, et. 9, ap. 97, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Asociaţia Melente-Pivaş & Fiii Fapta
bună ca muştarul, dintr-o boabă îţi umple
carul

tterstt AR 24

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:100304; 270501;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru
(531) Clasificare Viena:071110; 240111;
240113; 270501; 270711; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de asistenţă rutieră (transport);
servicii de salvare, recuperare şi remorcare şi
tractare auto.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06646
(151) 05/10/2016
(732) S . C . S M A R T R E S P O N S E
SECURITY S.R.L., Bd. Dunărea nr.
30, bl. E6, ap. 36, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA

(210) M 2016 06684
(151) 05/10/2016
(732) S . C .
SUPPORT
AUTO
ECOMMERCE S.R.L., Str. Cometei
nr. 3, bl. 17, sc. A, ap. 2, judeţul
Braşov, 50042, BRAŞOV ROMANIA

(540)

(540)
PNEUX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

SMART RESPONSE SECURITY SRS
SERVICII PROFESIONALE DE PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06647
(151) 05/10/2016
(732) S.C. LUMINA INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT S.A., Str. Balta
Albina nr. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:030702; 030724;
260115; 260118; 270106; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CEL CENTRUL DE EDUCATIE
LUMINA

8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 05.10.2016

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:090725; 200702;
260118; 270522; 290112;

(210) M 2016 06685
(151) 05/10/2016
(732) S.C. D.G.U. MULTIPROTECT
S.R.L., Str. Georges Clemenceau nr.
9, camera 4, ap. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 06648
(151) 05/10/2016
(732) S.C. COBRA PRODUCTION
S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 4,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA
(540)
Dr. Nutrix
DGU MULTIPROTECT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:260518; 270501;
270515; 290112;
(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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06663
(151) 05/10/2016
(732) S.C. SOL TIME PROTECT S.R.L.,
Str. Timicului nr. 9, ap. 2, cam 3, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 06664
(151) 05/10/2016
(732) S.C. AKA AUTOMATI S.R.L., Şos.
Buzăului, nr. 102, Lot 1, Jud. Brăila,
810322, BRĂILA ROMANIA

(540)

(540)

AUTOMATI

PAZA PROTECTIE STP

(531) Clasificare Viena:020123; 130117;
260416; 260418;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; software mobil;

(591) Culori revendicate:negru (pantone
426), galben (pantone 116)
(531) Clasificare Viena:030101; 240109;
240115; 250113; 270501; 270522;
290112;
(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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software multimedia.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare de software.

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06666
(151) 05/10/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, , BUFTEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06665
(151) 05/10/2016
(732) RNP ROSILVA ADMINISTRATIA
PARCULUI NATURAL LUNCA
MURESULUI RA, Str. Pădurea
Ceala, nr. 3, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA

(540)

(540)
Bunătăţi

(531) Clasificare Viena:270501;
(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 inclusiv mancaruri gatite, gata
de servit; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

Parcul Natural Lunca Mureşului

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:011524; 030701;
050302;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

˜˜˜˜˜˜˜

11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 05.10.2016

(210) M 2016 06669
(151) 05/10/2016
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, , BUFTEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(210) M 2016 06668
(151) 05/10/2016
(732) EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 8A, Jud. Ilfov,
, COMUNA AFUMATI ROMANIA
(540)

(540)

ERMETIQ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de

Bunătăţi de la angst

(531) Clasificare Viena:270501;
(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 inclusiv mâncăruri gătite, gata
de servit; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semi-prelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii (nemetalice),
construcţii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cazare temporară; hoteluri;
rezervări hoteliere; servicii de alimentaţie
publică; restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06686
(151) 05/10/2016
(732) S.C. HIGH END RESTAURANT
SOLUTIONS S.R.L., Str. Teliţa nr. 3,
bl. 70, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06672
(151) 05/10/2016
(732) MARINA & SANTIS S.R.L., Bavaria
Blu Hotel (fost Hotel Dacia Nord),
Jud. Constanţa, , MAMAIA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

ARC BAKERY THE LIFESTYLE

(540)
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270515; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

HOTEL BAVARIA BLU
(591) Culori revendicate:auriu închis, negru
(531) Clasificare Viena:010105; 250110;
250113; 270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜
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întreţinere de clădiri cu birouri; construire de
fundaţii pentru clădiri; construcţia de fundaţii
pentru poduri; construcţia de fundaţii pentru
drumuri; construcţia de fundaţii pentru baraje;
armături din mortar pentru fundaţii; construire
de fundaţii pentru structuri de construcţii
civile; reparaţii şi renovări de clădiri;
instalare, curăţare, reparare şi întreţinere;
amenajări interioare ale birourilor; amenajare
teritorială pentru construcţii; amenajare de
terenuri (construcţii); pregătirea terenului
pentru construcţii; servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor; izolare termică
a clădirilor; construcţii rutiere; construire de
drumuri; construcţii de drumuri pe bază de
comandă; consolidarea drumurilor; întreţinere
de drumuri; decopertarea de drumuri; pavare
de drumuri; asfaltare; închiriere de maşinării
pentru efectuarea de lucrări de drumuri;
construcţie de zone cu rezistenţă ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare);
terasamente; închirieri de maşini pentru
terasamente; construcţii de platforme
industriale; închiriere şi întreţinere de
platforme de lucru; servicii de instalare a
platformelor de lucru şi de construcţie; lucrări
de construcţii subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă; lucrări de construcţii
subterane legate de conductele de alimentare
cu gaz; lucrări de construcţii subterane legate
de cablajele electrice; reparare de instalaţi de
alimentare cu apă; instalare de dispozitive de
alimentare cu apă; servicii de recondiţionare a
conductelor de alimentare cu apă; construcţie
de ziduri; zidărie; rerostuirea zidăriei;
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă;
sablare; aplicarea de vopsea de protecţie pe
clădiri; vopsirea suprafeţelor metalice pentru
prevenirea coroziunii; vopsire, pentru
suprafeţe interioare şi exterioare; aplicarea de
straturi de protecţie de suprafaţă; aplicarea de
acoperiri de protecţie pentru clădiri; aplicarea

(210) M 2016 06658
(151) 05/10/2016
(732) S.C. AVRIL S.R.L., Str. Livezilor nr.
37, Judeţul Satu Mare, ,
NEGREŞTI-OAŞ 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)

AVRIL
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260312; 261106;
270501; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; consultaţii
pentru construcţii; informaţii legate de
construcţii; informaţii legate de reparaţii;
supervizarea construcţiei de clădiri; construcţii
civile; construcţii administrative; construcţii
laboratoare; construcţia de fabrici; construcţia
şi reparaţia de depozite; construcţii hale
agricole şi industriale; servicii de construcţii
referitoare la clădiri de uz industrial; reparaţii
subacvatice; construcţii subacvatice;
construcţii subterane; servicii de construcţii
hidraulice; consultanţă în domeniul
construcţiilor civile (construcţii); construire de
fundaţii pentru structuri de construcţii civile;
demolare de construcţii civile; reparare şi
14
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de acoperiri de protecţie pe suprafeţele
construite; demolări de construcţii; reparaţii şi
întreţinere de clădiri pentru evitarea demolării;
drenare de teren; instalare de rezervoare
pentru apă; construcţie de pereţi diafragmă;
lucrări de injectare; tratament anti-coroziv;
protecţie anti-corozivă; hidroizolaţie; turnarea
betonului; construcţia de structuri de inginerie
civilă prin turnarea betonului; construcţia şi
mentenanţa conductelor; construire de sisteme
de drenaj; tencuire; etanşarea clădirilor;
servicii de armare; montare armatură;
impermeabilizarea construcţiilor; reparaţia de
pompe; închirierea echipamentelor de
construcţii; managementul proiectelor de
construcţie pe şantier; servicii de gestiune a
lucrărilor de construcţii; construcţia de
structuri de oţel pentru clădiri; servicii de
ridicare mecanică pentru industria
construcţiilor.
42 Servicii în domeniul tehnologiei; servicii
de proiectare; proiectare industrială; servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcţii; studii de proiecte
tehnice; servicii de proiectare privind
construcţiile civile; schiţarea construcţiilor;
elaborare de planuri în domeniul
construcţiilor; măsurători de mediu în cadrul
structurilor de construcţii civile; Monitorizare
de evenimente care influenţează mediul din
structuri de construcţii civile; planificarea
construcţiilor; design de clădiri de birouri;
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri cu birouri; amenajări interioare
comerciale; amenajări interioare pentru
clădiri; consultanţă profesională privind
amenajarea de interior; consultanţă tehnică în
domeniul tehnologiei de tăiere în lucrări de
drumuri; servicii de proiectare tehnică de
instalaţii pentru alimentare cu apă; studii în
domeniul protecţiei mediului; consultanţă în
materie de protecţie a mediului; protecţia

mediului; cercetare în domeniul protecţiei
mediului; cercetare tehnologică pentru
industria construcţiilor de clădiri; servicii de
inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcţii. dezvoltare de programe de
calculator înregistrate pe suporturi de date
(software) concepute pentru construcţii şi
producţia automatizată (cad/cam).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06687
(151) 05/10/2016
(732) MANU-OBREJA IOANA, Str.
Principală nr. 721, judeţul Braşov, ,
VAMA BUZĂULUI ROMANIA
(540)

ASOCIAŢIA DELTA BRAŞOV
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, alb, negru

15
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(531) Clasificare Viena:051102; 240101;
240103; 240902; 241302; 260303;
260318; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06688
(151) 05/10/2016
(732) S.C. BAKE EXPERT S.R.L., Str.
Şoldanului nr. 4, camera 2, bl. 112, sc.
1, et. 2, ap. 7, sector 4, , 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06689
(151) 05/10/2016
(732) ALAN IONELA, Str. Manzului nr. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
ADRo - Decor
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, negru
(531) Clasificare Viena:240723; 260418;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte; compoziţii pentru
stingerea incendiilor; preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor; produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi; adezivi
folosiţi în industrie.

BAKE EXPERT

(531) Clasificare Viena:090719; 260207;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,

˜˜˜˜˜˜˜
16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 05.10.2016

şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

(210) M 2016 06659
(151) 05/10/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.
Staicovici nr. 75, Clădirea Forum
2000, Faza I, et. 2, sector 5, 050557,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06691
(151) 05/10/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.
Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
Stirile de 10

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Producţia de emisiuni de televiziune şi
radio.

(540)
PATROCLE

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

(210) M 2016 06690
(151) 05/10/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.
Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
LIZUCA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
17
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optimizarea proceselor; aparate şi
echipamente pentru stocarea de date;
programe de calculator (software) şi aplicaţii
software pentru căutarea, strângerea,
prelucrarea, analiză, indexarea, organizarea,
compilarea şi distribuirea de date; programe
de calculator(software) şi aplicaţii software
pentru organizarea şi administrarea resurselor
de date, bazelor de date şi arhivelor de date;
programe de calculator (software) şi aplicaţii
software pentru extragerea, analiză, corelarea,
structurarea, scalarea şi auditul datelor;
software de calculator şi software de aplicaţii
pentru procesarea, captarea şi administrarea
relaţiilor şi legăturilor dintre date; software de
calculator şi aplicaţii software destinate
utilizării în tehnologia cloud computing;
pachete de software de calculator; programe
de calculator (software) pentru comprimarea
datelor; aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing; programe informatice
utilitare (program care face o operaţiune de
întreţinere a calculatorului); programe
informatice utilitare pentru gestionarea
fişierelor; programe informatice utilitare
pentru compresie de date; programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date; programe de calculator (software) pentru
gestionarea documentelor; software pentru
integrarea aplicaţiilor şi a bazelor de date;
software pentru căutarea de date; software
pentru crearea de baze de date consultabile
care cuprind informaţii şi date; programe de
calculator (software) pentru prelucrarea
datelor; echipamente de procesare a datelor;
CD-uri; DVD-uri.
42 Creare, proiectare şi dezvoltare de
programe de calculator şi aplicaţii software;
instalarea de software; închirierea de software;
mentenanţa de software; consultanţă în
domeniul IT; servicii de asistenţă tehnică în
materie de software de calculator; recuperare

(210) M 2016 06692
(151) 05/10/2016
(732) SENEX SIGAD S.R.L., Str. Petre
Ispirescu nr. 90, pod, camera 1, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

SIGAD

(591) Culori revendicate:verde închis, alb,
negru, verde lemon
(531) Clasificare Viena:050314; 260116;
261501; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe pentru computer (software
descărcabil); aplicaţii software (descărcabile);
programe de calculator (software) pentru
gestionarea datelor cu privire la ambalaje şi
deşeuri; programe de calculator (software)
pentru gestionarea informaţiilor; programe de
calculator (software) de prelucrarea datelor;
programe de calculator (software) pentru
gestiunea afacerilor; programe de calculator
(software) pentru prelucrarea informaţiilor;
programe de calculator (software) pentru
18
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de date informatice; creare, proiectare şi
dezvoltare de hardware.

(210) M 2016 06694
(151) 05/10/2016
(732) EVO TIM S.R.L., Str. Lucernei nr.
14, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06693
(151) 05/10/2016
(732) Vamm Organic S.R.L., Str.
Agricultorilor nr. 26-28, judeţul Ilfov,
, DOBROIEŞTI ROMANIA

(540)
(540)

WING HUNT Your hunting expert
R RORG
(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, alb, gri cenuşiu, gri închis,
galben,albastru, maro deschis,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:010115; 030706;
030716; 051113; 060310; 260115;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
outdoor (activităţi desfasurate în aer liber) în
scopuri sportive, de recreere, educative, de
divertisment; activităţi sportive; activităţi de
divertisment; activităţi de instruire; activităţi
oferite de parcuri de aventuri; inchirierea de
instalaţii pentru activităţi de recreere în aer
liber; furnizarea de instalaţii pentru activităţi
de recreere în aer liber; exploatarea de
instalaţii pentru activităţi în aer liber;
furnizarea de informaţii pentru activităţi de

(531) Clasificare Viena:260516; 261325;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comenzi online computerizate;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare; publicitate;
administraţie comercială; administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul; servicii oferite de un magazin
online.

˜˜˜˜˜˜˜
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recreere în aer liber; organizare de partide de
vanatoare.

sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06660
(151) 05/10/2016
(732) GÁL ADINA CAMELIA, Str. 1 Mai,
nr. 43, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06661
(151) 05/10/2016
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.
General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , 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)

(540)
PERGAMENT

Casa şi Biroul
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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băuturi; servire de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi; servire de alimente şi băuturi;servire
de băuturi alcoolice; servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor; servicii de club
pentru furnizare de mâncare şi băuturi; servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat; restaurante
(servirea mesei); servicii de cluburi cu
restaurante private; servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide; servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licenţă; servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi); servicii
contractuale de alimentaţie; restaurante cu
autoservire; restaurante de
delicatese;restaurante pentru turişti; servicii de
restaurant cu servire la pachet; furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante; prepararea alimentelor; servire
de alimente şi băuturi; servicii de preparare a
alimentelor; servicii de ospitalitate (alimente
şi băuturi); servicii de restauraţie pentru
aprovizionarea alimentelor; furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi.

(210) M 2016 06662
(151) 05/10/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.
Staicovici nr. 75, Clădirea Forum
2000, Faza I, et. 2, sector 5, 050557,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
MY DIGI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; software.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06673
(151) 05/10/2016
(732) BERCARU MARIA-NATALIA, Str.
Mântuleasa nr. 42, bl. CORP A, ap. 2,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
CARTEL PUB

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Furnizare de alimente şi băuturi în
bistrouri; servicii de ospitalitate (alimente şi
băuturi); servicii constând în furnizarea de
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(210) M 2016 06674
(151) 05/10/2016
(732) S.C. MARFISHING S.R.L., Str.
Republicii nr. 79, jud. Vrancea, ,
MĂRĂŞEŞTI ROMANIA
(740) VENTIS LAW OFFICE SRL-D, Str.
Gardeniei nr. 2F, ap. 1, sector 5
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06675
(151) 05/10/2016
(732) S.C. CRIS BRONZ S.R.L., Str.
Ciresoaia nr. 112, ap. 2, parter, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
EXCLUSIVE BRONZE

(540)
ZAGA ZAGA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi proparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasa;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse 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).
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06676
(151) 05/10/2016
(732) TIGORA MIHAI, Aleea Onisifor
Ghibu nr. 9, bl. 024, sc. 4, et. 1, ap. 49,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

TIGER CLASSIC
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(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241317; 260205;
270501; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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, produse
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesită reţetă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, marketing de produse, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de

(531) Clasificare Viena:030104; 030116;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06677
(151) 05/10/2016
(732) S . C .
BELLADONNA
PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
P R O P E RT Y S . R. L . , S p l a i u l
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)

FARMACIA ELIXIRUL SĂNĂTĂŢII
Sănătate la preţuri accesibile!
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produse, publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse.

produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide, produse
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesită reţetă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, marketing de produse, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de
produse, publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06678
(151) 05/10/2016
(732) S . C .
BELLADONNA
PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPE R T Y S . R . L . , S p l a i u l
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)

FARMACIA ELIXIR Sănătate la preţuri
accesibile!
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241317; 260205;
270501; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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;

˜˜˜˜˜˜˜
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produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesită reţetă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, marketing de produse, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de
produse, publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse.

(210) M 2016 06679
(151) 05/10/2016
(732) S . C .
BELLADONNA
PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
P R O P E R T Y S . R.L . , Spl a i u l
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)

FARMACIA SĂNĂTATEA Sănătate la
preţuri accesibile!
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241317; 260205;
270501; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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, produse
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06680
(151) 05/10/2016
(732) SKYTOWER BUILDING S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 246C, parter, sect.
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I. Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06681
(151) 05/10/2016
(732) LORIN LUCIAN SÎNTĂMĂRIAN,
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 64,
jud. Cluj,CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) GRAFISENS, str. Govora, nr. 16a, ap.
1 CLUJ-NAPOCA

(540)

(540)

SKYRUN fii la înălţimea provocării
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:261110; 270501;
270505; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Strângerea de fonduri caritabile; colectarea
de fonduri de caritate.
41 Organizare de activităţi sportive şi
competiţii sportive.

Z lentila de noapte
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 261113;
270501; 270510; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Lentile corectoare de dioptrii; lentile de
contact.
35 Promovarea, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului) permiţând cumpărătorilor să le
vadă şi să le cumpere comod şi vânzarea
en-gros, en-detail sau prin alte mijloace de
vânzare on-line a produselor menţionate în
clasa 9.
44 Servicii oftalmologice; servicii de
informare privind lentilele corectoare de
dioptrii şi lentilele de contact; servicii
deajustare a lentilelor de contact.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05877
(151) 11/02/2015
(732) S P I R I T S
PRODUCT
I N T E R N A T I O N A L
INTELLECTUAL PROPERTY
B.V., 3 rue du Fort Rheinsheim,
L-2419, GRAND DUCHY OF
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
GRADUS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Votcă.

˜˜˜˜˜˜˜

ERATA

Referitor la depozitul M 2016/06622, înregistrat în data de 04/10/2016,
publicat în data de 11/10/2016, dintr-o eroare materială a fost omis cel de-al
doilea solicitant, acesta este: SC DAVINCI GROUP DEVELOPMENT SRL, Şos.
Cotroceni nr. 14, et. 3, biroul nr. 1, sector 6, Bucureşti.

