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Cereri Mărci publicate în 14.06.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02125

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/06/2016 S.C. DGL PRO S.R.L.

DGL PRO

2 M 2016 03895

07/06/2016 S.C. ELCOS PREST S.R.L.

24 PLUS Evoluăm împreună!

3 M 2016 04064

07/06/2016 PISCOIU VALENTIN

Sweets by OXFIX

4 M 2016 04065

07/06/2016 PISCOIU VALENTIN

MISTER BEEF's CHARCOAL
GRILL by OXFIX

5 M 2016 04066

07/06/2016 S.C. ORTOPEDICA S.R.L.

ORTOPEDICA Sprijiniţi-vă pe noi!

6 M 2016 04067

07/06/2016 S.C. MAGIMEX IMPORT EXPORT Galeria Imposibilă
S.R.L.

7 M 2016 04068

07/06/2016 FLOREA GABRIEL MARCEL

MADAME COCO

8 M 2016 04069

07/06/2016 DICIANU ANDREEA-DOLORES

La Barberia GENTLEMEN
AUTHENTIC BARBER SHOP

9 M 2016 04070

07/06/2016 DICIANU ANDREEA-DOLORES

La Barberia GENTLEMEN
BARBER SUPPLIES

10 M 2016 04071

07/06/2016 S.C. SAS ARMY SECURITY
S.R.L.

SAS ARMY SECURITY

11 M 2016 04072

07/06/2016 S.C. TROTOCOM S.R.L.

TROTTOIR

12 M 2016 04073

07/06/2016 S.C. ANDAGRA S.R.L.

Agroarena Andagra

13 M 2016 04074

07/06/2016 ANTOFE ROBERT
VALEANU RAMONA
VEREHA OLIVIA

votez.info

14 M 2016 04075

07/06/2016 METOD PLAST S.R.L.

SUPER-LUX

15 M 2016 04076

07/06/2016 METOD PLAST S.R.L.

ELEGANTO

16 M 2016 04077

07/06/2016 METOD PLAST S.R.L.

EXCELLENTO

17 M 2016 04078

07/06/2016 PAVEL MARIUS LAURENTIU
TEODORESCU CATALIN-MIHAI

SNAP BAR&LOUNGE
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Denumire
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(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 04082

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/06/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Nitro Coffee by Totti Origins

19 M 2016 04083

07/06/2016 STANCU VICTOR MARIAN

FOOD HOOD ALLWAYS IN A
GOOD MOOD

20 M 2016 04084

07/06/2016 S.C. DALIM PROMO S.R.L.

GOTI

21 M 2016 04085

07/06/2016 BRUSH AND GO OFFICE S.R.L.

brush&go

22 M 2016 04087

07/06/2016 S.C. UNISEM S.R.L.

SAMÂNŢĂ DE PORUMB 10 KG

23 M 2016 04088

07/06/2016 CHITEALA FLORIN

LocoDJ

24 M 2016 04089

07/06/2016 S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.

Spitalul BalneoMedCenter
Sofianu

25 M 2016 04092

07/06/2016 S.C. UPSCALE SOLUTIONS
S.R.L.

SUPSCALE SOLUTIONS

26 M 2016 04094

07/06/2016 GAVRILESCU ALEXANDRU

Smile DENTAL SPA CABINET
MEDICAL INDIVIDUAL DR.
IONESCU ANCA - MARIA

27 M 2016 04097

07/06/2016 GD AERIUM S.R.L.

AERIUM

28 M 2016 04098

07/06/2016 GD AERIUM S.R.L.

AERIUM

29 M 2016 04099

07/06/2016 S.C. VIDEO SMART S.R.L.

#superbun

30 M 2016 04100

07/06/2016 CONSTANTINESCU MIHAI

point TAXI

31 M 2016 04101

07/06/2016 GHEORGHIU ADRIANA

POWER YOGA ROMANIA

32 M 2016 04103

07/06/2016 HAVRILET DAN

Sportiv de weekend

33 M 2016 04104

07/06/2016 MIRCEA MARIA ALEXANDRA

Nail archi.tech
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(210) M 2016 02125
(151) 07/06/2016
(732) S.C. DGL PRO S.R.L., Str. Crişul
Alb, nr. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

24 PLUS Evoluăm împreună!
(531) Clasificare Viena:270111; 270502;
270503; 270524; 270702; 270717;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalat; caractere tipografice; clişee.

(540)

DGL PRO

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru, mov
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270522; 290112;

(210) M 2016 04089
(151) 07/06/2016
(732) S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.,
Str. Ostroveni nr. 142, Judeţul Vâlcea,
240042, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA
(740) B P I
BROJBY
PATENT
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
41 Jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03895
(151) 07/06/2016
(732) S.C. ELCOS PREST S.R.L., Str.
Pietreni nr. 121, judeţul Vâlcea, ,
COSTESTI ROMANIA

(540)

(540)

Spitalul BalneoMedCenter Sofianu
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(591) Culori revendicate:albastru, negru,
maro

21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale, malţ.
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.

(531) Clasificare Viena:050313; 270501;
270511; 290113;
(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 de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04097
(151) 07/06/2016
(732) GD AERIUM S.R.L., Aleea
Platanului nr. 2, bl. A29, sc. A, et. 6,
ap. 21, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04098
(151) 07/06/2016
(732) GD AERIUM S.R.L., Aleea
Platanului nr. 2, bl. A29, sc. A, et. 6,
ap. 21, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

AERIUM

AERIUM
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270508; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
4
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale, malţ.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea 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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04082
(151) 07/06/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04092
(151) 07/06/2016
(732) S.C. UPSCALE SOLUTIONS
S.R.L., Str. Portocalelor nr. 53,
Judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA

(540)
Nitro Coffee by Totti Origins

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din

SUPSCALE SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:bleumarin închis
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
270522; 290104;
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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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).

cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04083
(151) 07/06/2016
(732) STANCU VICTOR MARIAN,
STRADA AM BERG NR. 9, 86949,
WINDACH GERMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04099
(151) 07/06/2016
(732) S.C. VIDEO SMART S.R.L., Str.
Spătarului nr. 32, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI

FOOD HOOD ALLWAYS IN A GOOD
MOOD
(591) Culori revendicate:negru, galben ocru,
turcoaz

(540)

(531) Clasificare Viena:241725; 260118;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente ) pentru pomul de Crăciun.

#superbun
(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
290112;
6
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minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
publicitate televizată; reclame televizate;
publicitate online pe o reţea de computere;
publicitate în aer liber; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate; agenţii
de publicitate; publicitate prin poştă;
actualizarea materialelor publicitare;
răspândirea materialelor publicitare; consiliere
pentru clienţi (informaţii comerciale);
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
conducerea şi administrarea afacerilor;
publicitate prin corespondenţă directă;
consultanţă pentru organizarea afacerii; baze
de date computerizate; consultanţă
profesională în afaceri; marketing; cercetare
de marketing; studii de marketing;
managementul afacerilor pentru artişti;
evaluarea afacerii; informaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; compilarea
statisticilor; baze de date computerizate
(compilarea informaţiilor); baze de date
computerizate (sistematizarea informaţiilor);
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
intermedieri căutări de date în fişiere de
computer; distribuirea materialelor
publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; management
computerizat al fişierelor; servicii de
structurare în scop publicitar; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie; servicii de comparare a

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale publicitare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale; ziare; cărţi;
tipărituri; fotografii; materiale publicitare;
publicaţii periodice; poster; publicaţii
imprimate; publicaţii tipărite; materiale
plastice pentru ambalaj; panouri publicitare
din hârtie sau carton; materiale plastice pentru
ambalaj; produse de imprimerie.
35 Producţia de clipuri publicitare; servicii
asigurate de firme de publicitate care se ocupă
în principal de comunicare publică, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
pentru toate tipurile de produse sau servicii;
relaţii publice, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail inclusiv prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; serviciile agenţiilor
de publicitate, ca şi servicii privind
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau distribuirea de mostre; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; publicarea textelor publicitare;
pregătirea secţiunilor publicitare; închirierea
de material publicitar; publicarea textelor
publicitare; scrierea textelor publicitare;
agenţii pentru informaţii comerciale;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate radio; reclame radio;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
7
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preţurilor; procesare a cuvintelor; intermediere
de achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru a afaceri); relaţii publice; pregătirea
secţiunilor publicitare; căutare sponsorizare;
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
procesarea cuvintelor; relaţii publice.
41 Divertisment prin intermediul televiziunii;
crearea de programe de televiziune; servicii de
educaţie a persoanelor sub toate formele;
realizare emisiune TV; divertisment prin
intermediul radioului; divertisment prin
intermediul internetului; servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; furnizarea servicilor de
amuzament; distracţii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); internate;
educaţie; servicii de bibliotecă mobile; servicii
de camping (amuzament); servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament); cursuri
de corespondenţă; editare de casete video;
informaţii referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale; servicii de
desktop publishing; servicii de amuzament;
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
divertisment; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; consiliere vocaţională
(consiliere educaţională); servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii); informaţii
despre educaţie; informaţii despre distracţii;
informaţii despre posibilităţi de recreere;
servicii de instruire; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; servicii prestate de

reporterii de ştiri; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); planificarea petrecerilor
(distracţie); antrenament practic
(demonstraţii); producţia de programe de
radio şi televiziune; producerea spectacolelor;
producerea filmelor pe casetă video;
frunizarea serviciilor de amuzament;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; amuzament
radio; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; informaţii
despre posibilităţi de recreere; închirierea
filmelor; închirierea de înregistrări de sunete;
producţia de spectacole; activităţi sportive şi
culturale; programe de televiziune; producerea
de programe radio şi de televiziune;
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; producţii de teatru; înregistrare
video; consilere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); reconsiliere
vocaţională; publicarea cărţilor; examinări
educaţionale.ducaţionale^

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04094
(151) 07/06/2016
(732) GAVRILESCU ALEXANDRU, Str.
Haţegana nr. 7, parter, ap. 2, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04084
(151) 07/06/2016
(732) S.C. DALIM PROMO S.R.L., Şos.
Mihai Bravu nr. 107-119, bl. E1, sc. 5,
et. 4, ap. 152, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

GOTI
Smile DENTAL SPA CABINET
MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU
ANCA - MARIA
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
(591) Culori revendicate:albastru

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

(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
270106; 270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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include platforme de programe informatice
pentru utilizare în gestionarea operaţiunilor
firmei, în scopul alinierii la obiectivele de
activitate; realizarea de site-uri web pentru
altii.
44 Servicii de igienă umana şi cosmetică;
servicii de îngrijire a părului, servicii tip salon
de coafură, servicii de coafură, servicii de
modelare a părului.

(210) M 2016 04085
(151) 07/06/2016
(732) BRUSH AND GO OFFICE S.R.L.,
Aleea Snagov, nr. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04087
(151) 07/06/2016
(732) S.C. UNISEM S.R.L., Str.
Depozitelor nr. 2, Judeţul Vâlcea,
240003, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA

brush&go
(591) Culori revendicate:alb, pantone cool
grey 9C, pantone 198C
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270502; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Accesarea temporară a programului şi
aplicaţiilor oferite pe internet pentru saloanele
de cosmetică şi alte firme pentru îngrijirea
sănătăţii şi destindere; accesarea temporară a
programului şi aplicaţiilor on-line
nedescărcabile în scopul listării serviciilor,
căutarii de prestatori de servicii, localizării
acestora, stabilirea sau ţinerea evidentei
programărilor, gestionarea calendarelor, a
facilităţilor, a serviciilor pentru clienţi,
postarea şi vizualizarea de informaţii şi
fotografii, postarea de evaluări ale firmelor sau
persoanelor fizice, căutarea de firme sau
persoane fizice după localitate/adresa şi/sau
dupa servicii, crearea de pagini web, crearea
de profiluri şi crearea, urmarirea sau
gestionarea campaniilor publicitare sau
promoţionale; platformă ca serviciu, care

SAMÂNŢĂ DE PORUMB 10 KG
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, albastru, alb, roşu, negru

10
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(210) M 2016 04064
(151) 07/06/2016
(732) PISCOIU VALENTIN, Str.
Eliberării nr. 34, bl. DE22, et. 2, ap.
21, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:010301; 020914;
020916; 050701; 050704; 090109;
250119; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
porumbului (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04088
(151) 07/06/2016
(732) CHITEALA FLORIN, P-ţa
Libertăţii, bl. 4, ap. 8, jud. Timiş, ,
DEVA ROMANIA

Sweets by OXFIX

(540)
(591) Culori revendicate:roz, galben, verde,
alb
(531) Clasificare Viena:080118; 270508;
290114;

LocoDJ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04065
(151) 07/06/2016
(732) PISCOIU VALENTIN, Str. Eliberării
nr. 34, bl. DE22, et. 2, ap. 21, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(210) M 2016 04066
(151) 07/06/2016
(732) S.C. ORTOPEDICA S.R.L., str.
Iancu Căpitanu nr. 5, sector 2,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MILMARK DESIGN S.R.L., Str.
Cheiul Dâmboviţei nr. 26 (Trend
Residence), vila C42, et. 1, camera 1,
jud. Ilfov Popeşti-Leordeni

(540)

(540)

ORTOPEDICA Sprijiniţi-vă pe noi!
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), albastru (Pantone 285C)
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
270501; 290112;

MISTER BEEF's CHARCOAL GRILL
by OXFIX
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente medicale; membre
artificiale; implanturi ortopedice artificiale;
articole ortopedice (orteze, proteze);
dispozitive destinate facilitării mersului, de uz
medical; încălţăminte ortopedică.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (în principal a produselor
farmaceutice şi a celor cuprinse în clasa 10, cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, prin intermediul comerţului cu ridicata
sau cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
comerţului electronic; servicii de import;
lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:030424; 030601;
030625; 090313; 270502; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04067
(151) 07/06/2016
(732) S.C. MAGIMEX IMPORT
EXPORT S.R.L., Str. Spătarului nr.
22B, sector 2, 020775, BUCUREŞTI
ROMANIA

şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(540)

(210) M 2016 04069
(151) 07/06/2016
(732) DICIANU ANDREEA-DOLORES,
Str. Maciesului nr. 9, bl. A20, sc. F,
ap. 26, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

Galeria Imposibilă

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Expoziţii de artă; servicii de galerii de artă.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 04068
(151) 07/06/2016
(732) FLOREA GABRIEL MARCEL,
Şos. Ştefan cel Mare nr. 4, bl. 14, sc.
C, et. 7, ap. 90, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
La Barberia GENTLEMEN
AUTHENTIC BARBER SHOP
(531) Clasificare Viena:020123; 020912;
270501; 270511;

MADAME COCO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
13
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(531) Clasificare Viena:020123; 020912;
270501; 270511;

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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (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 04070
(151) 07/06/2016
(732) DICIANU ANDREEA-DOLORES,
Str. Maciesului nr. 9, bl. A20, sc. F,
ap. 26, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

La Barberia GENTLEMEN BARBER
SUPPLIES
14
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(210) M 2016 04071
(151) 07/06/2016
(732) S.C. SAS ARMY SECURITY
S.R.L., Str. Bazaltului nr. 32-40,
parter, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2016 04100
(151) 07/06/2016
(732) CONSTANTINESCU MIHAI,
Splaiul Independenţei nr. 202H, bl. 2,
sc. A, et. 1, ap. 10, , BUCUREŞTI
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

(540)

(540)

SAS ARMY SECURITY
point TAXI
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde
deschis, negru

(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
290112;

(531) Clasificare Viena:180109; 241725;
260116; 260118; 270315; 270501;

(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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii; servicii de dispecerat taxi.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; dezvoltare de
software; elaborare de software; actualizarea
software-ului; închirierea de software;
instalarea de software; proiectare de software;
programare de software pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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telecomunicaţii; dezvoltare software,
programare şi implementare; închirieri de
hardware şi software; creare, întreţinere şi
modernizare de software de calculator.

(210) M 2016 04103
(151) 07/06/2016
(732) HAVRILET DAN, Str. Stramba nr.
46, ap. 1, judeţul Mureş, 540060,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04101
(151) 07/06/2016
(732) GHEORGHIU ADRIANA, Str.
Bistriţei nr. 8, bl. F27, sc. B, ap. 32,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA

Sportiv de weekend

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Comunicare prin bloguri online.
41 Publicare electronică; publicare de recenzii;
publicare de jurnale; publicare de texte;
publicare de materiale educative; publicare de
texte educative; publicare de reviste
electronice; publicare de reviste pe internet;
publicarea de materiale multimedia online;
publicare de cărţi şi periodice electronice
online; publicare de materiale tiparite în
format electronic; publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare; publicare electronica
on-line de periodice şi cărţi; publicare de texte
sub formă de mijloace electronice.

POWER YOGA ROMANIA
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04104
(151) 07/06/2016
(732) MIRCEA MARIA ALEXANDRA,
Str. Bisericii Ortodoxe nr. 23, judeţul
Cluj, 900040, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2016 04072
(151) 07/06/2016
(732) S.C. TROTOCOM S.R.L., Bd.
Republicii nr. 64, et. P, jud. Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(540)
TROTTOIR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

Nail archi.tech

(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270517; 270521;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 04073
(151) 07/06/2016
(732) S.C. ANDAGRA S.R.L., Str. Ştefan
cel Mare nr. 1, judeţul Arad, 310237,
ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Agroarena Andagra
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(531) Clasificare Viena:260103; 260118;
260122;

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu
(531) Clasificare Viena:050702; 260115;
260118; 260121; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Transmisie de informaţii online; servicii de
comunicare online; furnizarea accesului la
conţinut multimedia online.

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04078
(151) 07/06/2016
(732) PAVEL MARIUS LAURENTIU,
Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D. bl. 3, sc. A,
et. 2, ap. 343, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) TEODORESCU CATALIN-MIHAI,
Str. Constantin D.Stahi nr. 13, ap. 1,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 04074
(151) 07/06/2016
(732) ANTOFE ROBERT, Str. Mărăşeşti
nr. 28, bl. 1, sc. A, ap. 1, sect. 4,
040254, BUCUREŞTI ROMANIA
(732) VALEANU RAMONA, Str. Odei nr.
2b, sect. 4, 041047, BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) VEREHA OLIVIA, Str. Pictor
Nicolae Grigorescu nr. 10, jud.
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA

SNAP BAR&LOUNGE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

votez.info
18
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(531) Clasificare Viena:250725; 251225;
270502; 290113;

(210) M 2016 04075
(151) 07/06/2016
(732) METOD PLAST S.R.L., Str. Dragoş
Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(540)

SUPER-LUX

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04077
(151) 07/06/2016
(732) METOD PLAST S.R.L., Str. Dragoş
Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

(591) Culori revendicate:lila, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:050520; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Tesături şi produse textile;cuverturi de pat
şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(540)

EXCELLENTO

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roşu, alb
(531) Clasificare Viena:050504; 050519;
270502; 290114;

(210) M 2016 04076
(151) 07/06/2016
(732) METOD PLAST S.R.L., Str. Dragoş
Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

ELEGANTO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
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ERATA

Referitor la dep. M2016/02806 din 18.04.2016, publicat în 25.04.2016, clasele sunt
următoarele:
Clasa:9:

Clasa:16:

Clasa:35:
Clasa:41:
Clasa:44:

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, 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)..
Hârtie, carton; 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; caractere tipografice;
forme de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou (solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţe
pentru oameni sau pentru animale; servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură (solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

ERATA
Referitor la dep. M/2016/03607 din 20/05/2016, publicat în 27/05/2016, denumirea corectã
a mãrcii este: RIO COSTA Negresa Virginã de pe Rio Costa.

