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Cereri m|rci publicate 15.02.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00794

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
06/02/2016 S.C. FLY URGENT TRAVEL
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Flyurgent Anywhere

2 M 2016 00795

07/02/2016 GRUNDWAL S.R.L.

EKOMAX

3 M 2016 00796

07/02/2016 ASOCIATIA CULTURAL
CRESTINA JUSTINIAN
TECULESCU

SÂNTILIA - NEDEIA
MOC{NEASC{

4 M 2016 00797

07/02/2016 M{RCUÚ{ MIRCEA-FLAVIAN

SYS

5 M 2016 00800

08/02/2016 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.

AMBASADOR

6 M 2016 00801

08/02/2016 FUNDAÚIA NOUA GENERAÚIE

CAPITALA COPIILOR

7 M 2016 00802

08/02/2016 S.C. EXCES MUSIC S.R.L.

Round Table

8 M 2016 00803

08/02/2016 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.

SENATOR

9 M 2016 00804

08/02/2016 S.C. DETTRA ORGANIZATION
S.R.L.

IN-TOWN.RO

10 M 2016 00805

08/02/2016 S.C. THE COOKIES LAB SRL-D

House of cookies made with love

11 M 2016 00806

08/02/2016 DOBRE CORNELIA

EXZOTICA

12 M 2016 00807

08/02/2016 S.C. MATRIX ACTIVITY GRUP
S.R.L.

Gl-mixers luxury faucet
ExtraNobile

13 M 2016 00808

08/02/2016 S.C. AMELAYAT S.R.L.

La Fala Fel AMY Shaorma Kebab

14 M 2016 00809

08/02/2016 MAIER CLAUDIU IOAN
LOPAZAN CARMEN

IMPRO Rafaella

15 M 2016 00810

08/02/2016 COJOCARU ELENA

costumedeserbare.ro

16 M 2016 00811

08/02/2016 S.C. NOY BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L.

Hotel Bicaz Pirates Resort

17 M 2016 00812

08/02/2016 ÔOVAR IOANA
ÔOVAR IONEL

PÂINEA BUNICILOR

18 M 2016 00813

08/02/2016 ÔOVAR IOANA
ÔOVAR IONEL

CALORII SANATOASE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 00814

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/02/2016 S.C. DMC HUMAN SECURITY
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
DMC HUMAN SECURITY

20 M 2016 00815

08/02/2016 S.C. NOY BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L.

Hotel Bicaz Pirates Resort
AVENTURA DISTRACTIE
RELAXARE

21 M 2016 00816

08/02/2016 S.C. AGRISO MOBILE SOFT
S.R.L.

AGRISO

22 M 2016 00817

08/02/2016 YANMAR CO., LTD.

YANMAR

23 M 2016 00818

08/02/2016 YANMAR CO., LTD.

24 M 2016 00819

08/02/2016 N.RO AGENÚIA DE ÔTIRI S.R.L.

NEWS.RO Esential. Actual.
Obiectiv.

25 M 2016 00820

08/02/2016 N.RO AGENÚIA DE ÔTIRI S.R.L.

NEWS.RO Esential. Actual.
Obiectiv.

26 M 2016 00821

08/02/2016 TAR ANDREA

MUZIKER

27 M 2016 00822

08/02/2016 CHETELEÔ SIMINA DIANA

VESTIGE ATELIER DES BEAUX
ARTS

28 M 2016 00823

08/02/2016 COSTEA DAN ROBERTO
MARIAN

FLAVORIA

29 M 2016 00824

08/02/2016 S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L. CLICK FOR

30 M 2016 00825

08/02/2016 S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L. CLICK 4
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(210) M 2016 00794
(151) 06/02/2016
(732) S.C. FLY URGENT TRAVEL
S.R.L., Str. Athanasie Enescu nr. 7,
BUCUREŞTI 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)

(210) M 2016 00795
(151) 07/02/2016
(732) GRUNDWAL S.R.L., Calea Crângaşi
nr. 44, bl. 9, sc. A, et. 8, ap. 32, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
EKOMAX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Detergenţi de uz industrial.
3 Detergenţi de uz casnic.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00796
(151) 07/02/2016
(732) A S O C I A T I A
CULTURAL
CRESTINA JUSTINIAN
TECULESCU, Str. Mihai Eminescu
nr. 19, Judeţul Covasna, , COVASNA
ROMANIA

Flyurgent Anywhere

(540)

(591) Culori revendicate:corai, ciclamen,
mov, turcoaz, portocaliu

SÂNTILIA - NEDEIA MOCĂNEASCĂ

(531) Clasificare Viena:100310; 100316;
180503; 270501; 270507; 290115;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00797
(151) 07/02/2016
(732) MĂRCUŢĂ MIRCEA-FLAVIAN,
Şoseaua Bucureşti nr. 78, Judeţul
Ilfov, , CIOROGÂRLA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00817
(151) 08/02/2016
(732) YANMAR CO., LTD., 1-32,
Chaymachi, Kita-ku, , OSAKA
JAPONIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

YANMAR
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi minerale de uz industrial
(nu pentru combustibil); uleiuri şi grăsimi
neminerale de uz industrial (nu pentru
combustibil); combustibili; ceară (materie
primă); lubrifianţi solizi; ţiţei brut sau ţiţei
rafinat; ulei industrial; uleiuri pentru motoare;
lubrifianţi; ulei pentru motor cu combustie
internă; păcură diesel (diesel fuel oii); uleiuri
uşoare; gazolină; ulei de inflamabilitate; gaz
combustibil.
9 Combinezoane de protecţie (jump suit).
11 Aparate de aer condiţionat; sisteme aer
condiţionat GHP (pompă de căldură cu gaz);
boilere; aparate şi instalaţii frigorifice;
containere frigorifice; aparate pentru uscarea
furajelor; aparate pentru uscarea recoltei;
schimbătoare de căldură; turn de iluminat.
12 Motoare (motors and engines) pentru
vehicule terestre; elemente de maşini pentru
vehicule terestre, arbori, osii sau axe pentru
vehicule terestre, rulmenţi (elemente de
maşini pentru vehicule terestre), cuplaje sau
conectori de arbori (elemente de maşini pentru

SYS
(591) Culori revendicate:bleu (pantone 277
C), albastru (pantone 2728 C), negru
(531) Clasificare Viena:031305; 260504;
260518; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de securitate pentru protejarea
proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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vehicule terestre), transmisii de energie şi
dispozitive de acţionare pentru maşini pentru
vehicule terestre; nave şi piesele şi accesoriile
lor, nave (bărci şi vapoare) şi piesele şi
accesoriile lor, ambarcaţiuni de agreement şi
piesele şi accesoriile lor, ambarcaţiuni de
pescuit şi piesele şi accesoriile lor; elicoptere;
tractoare, tractoare pentru agricultură,
anvelope pentru roţile vehiculelor, roţi pentru
vehicule, benzi de rulare caterpillar; scaune
pentru vehicule, volane pentru vehicule;
suporturi de transport motorizate pentru toate
tipurile de teren (motorized all-terrain
carriers), suporturi pentru maşini (carriers).
16 Cutii din carton sau din hârtie; hârtie de
ambalare; pungi (învelitoare, săculeţe) din
hârtie sau din material plastic, pentru
ambalare; folii din material plastic pentru
ambalat; produse de imprimerie; broşuri
(pamphlets).
18 Genţi; borsete (belt[belly] bag); rucsacuri;
genţi pentru pescuit.
25 Jachete; jachete pentru impermeabilizare;
jachete pentru pescari; jachete pentru pescuit;
haine tip parka; hanorace; paltoane (coat);
haine matlasate (down coat); veste; veste
pentru pescuit; pulovere groase; cămăşi;
cămăşi pentru costum; haine de ploaie; haine
tip parka (canadiene) pentru iaht (yacht parka)
pentru impermeabilizare; pantaloni; pantaloni
largi, uniforme (fatique pants); salopete; haine
de lucru pentru pescari; colanţi (legging);
cizme înalte sau articole de îmbrăcăminte
impermeabilă pentru picioare şi corp (wader);
articole pentru protecţia urechilor împotriva
frigului (earmuff); şorturi (apron); articole
pentru încălzit gâtul (îmbrăcăminte);
manşoane pentru mâini; pălărie care ţine la
distanţă lumina soarelui; şepci; pălării si
căciuli tricotate; pălării şi căciuli; pălării,
căciuli pentru lucru; cizme; pantofi de ploaie;

tenişi, bascheţi (sneaker); pantofi pentru bărci;
cizme de lucru; cizme de cauciuc; cizme
pentru pescuit (pentru impermeabilizare).
37 Instalare, reparare şi întreţinere de
echipament de încălzire; instalare, reparare şi
întreţinere de aparate de aer condiţionat;
închiriere de aparate de aer condiţionat;
întreţinere şi reparare de avioane; închiriere de
maşini şi aparate de construcţii; închiriere de
excavatoare; reparare sau întreţinere de maşini
de construcţii; întreţinere de tractoare;
întreţinere şi reparare de vehicule cu motor;
staţii gaz pentru vehicule; întreţinere şi
reparare de nave; întreţinere şi reparare de
generatoare de energie electrică; reparare sau
întreţinere de maşini şi instrumente, ustensile
agricole; reparare sau întreţinere de maşini şi
aparate de telecomunicaţii; reparare sau
întreţinere de maşini si instrumente de pescuit;
reparare sau întreţinere de maşini de tuns iarba
şi gazonul; reparare sau întreţinere de freze de
zăpadă (snow blowers) sau pluguri de zăpada
(snow throwers).

˜˜˜˜˜˜˜
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manşoane pentru mâini; pălărie care ţine la
distanţă lumina soarelui; şepci; pălării si
căciuli tricotate; pălării şi căciuli; pălării,
căciuli pentru lucru; cizme; pantofi de ploaie;
tenişi, bascheţi (sneaker); pantofi pentru bărci;
cizme de lucru; cizme de cauciuc; cizme
pentru pescuit (pentru impermeabilizare).

(210) M 2016 00818
(151) 08/02/2016
(732) YANMAR CO., LTD., 1-32,
Chaymachi, Kita-ku, , OSAKA
JAPONIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00819
(151) 08/02/2016
(732) N.RO AGENŢIA DE ŞTIRI S.R.L.,
Bdul. Dacia nr. 30, birourile 9 şi 10,
etaj 3, sector 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
(540)

(531) Clasificare Viena:241515; 241521;
260323; 260725;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Combinezoane de protecţie (jump suit).
18 Genţi; borsete (belt[belly] bag); rucsacuri;
genţi pentru pescuit.
25 Jachete; jachete pentru impermeabilizare;
jachete pentru pescari; jachete pentru pescuit;
haine tip parka; hanorace; paltoane (coat);
haine matlasate (down coat); veste; veste
pentru pescuit; pulovere groase; cămăşi;
cămăşi pentru costum; haine de ploaie; haine
tip parka (canadiene) pentru iaht (yacht parka)
pentru impermeabilizare; pantaloni; pantaloni
largi, uniforme (fatique pants); salopete; haine
de lucru pentru pescari; colanţi (legging);
cizme înalte sau articole de îmbrăcăminte
impermeabilă pentru picioare şi corp (wader);
articole pentru protecţia urechilor împotriva
frigului (earmuff); şorturi (apron); articole
pentru încălzit gâtul (îmbrăcăminte);

NEWS.RO Esential. Actual. Obiectiv.
(591) Culori revendicate:albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270501;
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sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Automate de 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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00820
(151) 08/02/2016
(732) N.RO AGENŢIA DE ŞTIRI S.R.L.,
Bdul. Dacia nr. 30, birourile 9 şi 10,
etaj 3, sector 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
(540)

NEWS.RO Esential. Actual. Obiectiv.
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270501; 270524;
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sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00808
(151) 08/02/2016
(732) S.C. AMELAYAT S.R.L., Str.
Studenţilor nr. 26, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Automate de 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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

La Fala Fel AMY Shaorma Kebab
(591) Culori revendicate:galben (pantone
107C,601C), roşu (pantone485C),
grena (pantone 4975C)
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(531) Clasificare Viena:011505; 250106;
260118; 260122; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne; produse din carne preparate; carne
procesată; carne preparată; mâncăruri
preparate din carne; mâncăruri preparate pe
baza de carne; feluri de mâncare preparate din
carne; alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne; frigărui
shish kebab; falafel; fripturi; carne de vită
tăiată şi condimentată, friptă la grătar;
mâncăruri gătite şi congelate constând în
principal din legume; gustări pe bază de
legume; legume preparate la grătar.
43 Fast-fooduri; servicii de fast food la
pachet; restaurante; restaurante cu autoservire;
restaurante specializate în preparate la grătar;
servicii de restaurant cu servire la pachet;
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide; servire de alimente şi
băuturi (alimentaţie publică); servire de
mâncare destinată consumului imediat
(alimentaţie publică); servire de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri.

(210) M 2016 00821
(151) 08/02/2016
(732) TAR ANDREA, Comuna Culciu nr.
32, Judeţul Satu Mare, , SAT
CULCIU MARE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
MUZIKER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
15 Instrumente muzicale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 15 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-ul
web, şi prin intermediul caselor de comenzi.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00809
(151) 08/02/2016
(732) MAIER CLAUDIU IOAN, Str. Baia
de Arieş nr. 3, bl. 5B, sc. 3, et. 10, ap.
129, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) LOPAZAN CARMEN, Str. Ciurea
nr. 14, bl. Y1, sc. 2, ap. 22, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00810
(151) 08/02/2016
(732) COJOCARU ELENA, Str. Cuza
Vodă nr. 132, bl. 1, sc. 3, ap. 44,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
costumedeserbare.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00811
(151) 08/02/2016
(732) S . C .
NOY
BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L., Str.
Foltanului nr. 1, judeţul Galaţi, , COM
VANATORI ROMANIA
(740) LOYAL PARTNERS - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

IMPRO Rafaella
(591) Culori revendicate:galben,
roşu, maro

negru,

(531) Clasificare Viena:030209; 030224;
270501; 290114;

Hotel Bicaz Pirates Resort

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

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010104; 020923;
230101; 270504; 270510; 270512;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜
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(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.

(210) M 2016 00813
(151) 08/02/2016
(732) ŞOVAR IOANA, Intr. Sld. Marin
Calota nr. 3bis, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ŞOVAR IONEL, Intr. Sld. Marin
Calota nr. 3 bis, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CALORII SANATOASE

(210) M 2016 00812
(151) 08/02/2016
(732) ŞOVAR IOANA, Intr. Sld. Marin
Calota nr. 3bis, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ŞOVAR IONEL, Intr. Sld. Marin
Calota nr. 3 bis, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.

PÂINEA BUNICILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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seminarii şi ateliere de lucru; elaborarea de
materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale; organizare de ateliere
profesionale şi cursuri de pregatire
profesională; servicii de educaţie şi pregatire
profesională; servicii de formare profesională;
consiliere în cariera (educaţie); organizare de
evenimente pentru divertisment.
44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare; servicii de coafor de lux;
aranjamentul florilor; servicii cosmetice de
îngrijire corporală; servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, faţă şi păr.

(210) M 2016 00822
(151) 08/02/2016
(732) CHETELEŞ SIMINA DIANA, Str.
Ştefan Luchian nr. 38, ap. 10, Judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00814
(151) 08/02/2016
(732) S.C. DMC HUMAN SECURITY
S.R.L., Str. Bogdan Alexandru nr. 5,
bl. 10, sc. D, ap. 5, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

VESTIGE ATELIER DES BEAUX ARTS
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; prezentări de modă în scopuri
comerciale; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte; servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare.
41 Seminarii de pregătire în tehnicile de
coafură; cursuri de cosmetică; cursuri de
formare; organizare de cursuri; cursuri pentru
îngrijirea corporală; coordonare de cursuri,

DMC HUMAN SECURITY
(531) Clasificare Viena:270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
12
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servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
către agenţii de pază pentru magazine.

(210) M 2016 00816
(151) 08/02/2016
(732) S.C. AGRISO MOBILE SOFT
S.R.L., Com Vişina Str. Primăverii nr.
23, judeţul Olt, , SAT VISINA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00815
(151) 08/02/2016
(732) S . C .
NOY
BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L., Str.
Foltanului nr. 1, judeţul Galaţi, , COM
VANATORI ROMANIA
(740) LOYAL PARTNERS - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

AGRISO
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
negru
(531) Clasificare Viena:241725; 261325;
270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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;
module de control (electrice sau electronice);
panouri de comandă; fire şi cabluri electrice şi
electronice; dispozitive de conexiune pentru
fire şi cabluri electrice şi electronice; aparat de
sistem de poziţionare globală (gps), software

Hotel Bicaz Pirates Resort AVENTURA
DISTRACTIE RELAXARE
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010104; 020923;
230101; 270504; 270510; 270512;
290112;
(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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echipamente şi aparate de telecomunicaţii.
39 Servicii de navigaţie prin sistemul de
poziţionare globală (gps).
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;
consultanţă în materie de proiectare de
software de calculator; instalare; întreţinere,
reparare şi service de software de calculator;
elaborare de design pentru sisteme de
navigaţie, planificatori de rută, e-carduri şi
hărţi digitale; crearea de hărţi gps; crearea şi
menţinerea de site web propriu; servicii de
consultanţă tehnică.

pentru sisteme de aplicaţie gps, receptoare
pentru sisteme de poziţionare gps.
12 Drone.
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se dezvoltă în
viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat;
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor cuprinse în clasele 9 şi
12, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le vadă şi să le achiziţioneze
comod; publicitate prin toate mijloacele,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă comercială, gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou.
37 Servicii de construcţii, montaj, reparaţii şi
mentenanţă pentru produsele cuprinse în
clasele 9 şi 12; servicii de instalare, întreţinere
şi reparare produse hardware, aparate de
telecomunicaţii, calculatoare şi reţele de
calculatoare, servere şi instalaţii de
infrastructuri de stocare.
38 Telecomunicaţii, transmiterea şi livrarea de
date digitale, fotografii, fişiere audio,
informaţii şi semnale de imagine, prin
intermediul calculatoarelor, radio şi prin cablu
şi prin satelit, toate în special pentru sistemele
de navigaţie, planificatori de rută şi utilizarea
de hărţi electronice; transferul wireless de
date, sub formă de teletext, internet, telefonie
mobilă digitală(gsm) şi protocoalele de
aplicare wirelss(wap); transfer electronic de
date şi documente prin intermediul
terminalelor de calculator; închiriere de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00800
(151) 08/02/2016
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,
Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA
(540)

AMBASADOR
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(210) M 2016 00823
(151) 08/02/2016
(732) COSTEA DAN ROBERTO
MARIAN, Str. Traian Vuia nr. 3,
Judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA
(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti COM.
CORBEANCA
(540)

(531) Clasificare Viena:260103; 260118;
270501;
(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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, cu excepţia ciocolatei.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

FLAVORIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00802
(151) 08/02/2016
(732) S.C. EXCES MUSIC S.R.L., Str.
Frumoasă nr. 52, ap. 18, sector 1,
010988, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00801
(151) 08/02/2016
(732) FUNDAŢIA NOUA GENERAŢIE,
Str. Drumul Padurea Neagră, nr.
19-85, bl. 34A, sc. 1, ap. 41, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CAPITALA COPIILOR
(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 tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Round Table
(531) Clasificare Viena:011521; 241711;
241712; 260116; 260118; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06-08.02.2016

clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 00824
(151) 08/02/2016
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)
CLICK FOR

˜˜˜˜˜˜˜
(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 magnetică, 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.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;

(210) M 2016 00825
(151) 08/02/2016
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)
CLICK 4
(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
17
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înregistrare magnetică, 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.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 00804
(151) 08/02/2016
(732) S.C. DETTRA ORGANIZATION
S.R.L., Str. Eremia Grigorescu, nr.
122A, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI
(540)

IN-TOWN.RO
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Materiale înregistrate pe suport magnetic;
fonturi de imprimare care pot fi descărcate
prin intermediul transmisiei electronice;
înregistrări muzicale pe suport magnetic;
benzi muzicale; fişiere de muzică
descărcabile;CD-uri cu muzică; înregistrări de
clipuri muzicale; serii de înregistrări
audio-muzicale pe suport magnetic; benzi
audio pre-înregistrate cu muzică; înregistrări
(muzicale sub formă de discuri; înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate; muzică
digitală care poate fi descărcată de pe Internet;
muzică digitală descărcată de pe site-uri de
Internet cu MP3-uri; muzică digitabilă
descarcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe Internet; aplicaţii software
(programe), aplicaţie software pentru servicii
de reţele sociale prin internet, aplicaţie

˜˜˜˜˜˜˜
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muzicale; reprezentaţii de muzică live;
organizare de evenimente muzicale; publicare
de afise şi reportaje (servicii prestate de
reporteri); rezervare de bilete la concerte;
servicii ale agenţiilor de bilete; agenţii de
bilete (divertisment); producţie de programe
radio şi TV.
42 Proiectare, gestionare şi monitorizare de
forumuri de discuţii online.
45 Servicii de retele de socializare online.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00805
(151) 08/02/2016
(732) S.C. THE COOKIES LAB SRL-D,
Str. Banu Manta, nr. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

software pentru telefoane mobile (programe).
16 Produse de imprimerie (afise publicitare,
afise tipărite pe hârtie), fotografii; publicaţii
periodice tipărite; materiale plastice pentru
ambalaj.
35 Publicitate şi afaceri comeciale în
domeniul de activitate, publicitatea serviciilor
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web
specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, servicii de asistenţă şi consultanţă
în domeniul afacerilor comerciale specifica
domeniului de activitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
materiale promotionale, lipirea de afise
(publicitate) publicitare, servicii de fidelizare,
recompensare şi motivare.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio-tv (programe şi generice radiotv);
difuzare de muzică; transmitere de muzică
digitală prin mijloace de telecomunicaţii;
furnizarea accesului la pagini web cu muzică
digitală de pe internet; furnizarea accesului la
site-uri web de muzica digitală pe Înternet;
schimb electronic de mesaje prin spaţii de
chat, linii de chat şi forumuri pe internet;
comunicare prin bloguri online.
41 Organizare de spectacole, servicii de
impresariat; rezervare de locuri pentru
spectacole; închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale;
cluburi de divertisment sau educaţie;
producţie de muzica; închiriere de casete
audio cu muzică inregistrată; producţie de
videoclip-uri muzicale; producţie de
înregistrări muzicale; servicii de editare şi
înregistrare de muzică; servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale; concerte de muzică în
direct; spectacole de muzică în direct;
prezentare de concerte muzicale; organizare
de concursuri muzicale; servicii de festivaluri

House of cookies made with love
(531) Clasificare Viena:020901; 080116;
080124; 241725; 260105; 260116;
260121;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Prăjituri; dulciuri.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei.
˜˜˜˜˜˜˜
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30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00803
(151) 08/02/2016
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,
Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA
(540)

SENATOR

(210) M 2016 00806
(151) 08/02/2016
(732) DOBRE CORNELIA, Str. Ozana, nr.
3, bl. 131, sc. 2, ap. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:260103; 260118;
270501;
(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(540)

EXZOTICA
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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clase; 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; tevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 00807
(151) 08/02/2016
(732) S.C. MATRIX ACTIVITY GRUP
S.R.L., Str. Lotusului nr. 2bis, Corp
A, parter, ap. 4, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

Gl-mixers luxury faucet ExtraNobile
(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse metalice necuprinse în alte
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