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Cereri M|rci publicate în data de 14/07/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04245

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/07/2016 BORDEA SORIN-OVIDIU

PERFES

2 M 2016 04726

07/07/2016 AGROPROD CARTOF S.R.L.

Gr|dina din Ardeal

3 M 2016 04727

07/07/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A.

5GTV

4 M 2016 04728

07/07/2016 VODAFONE ROMÂNIA
M-PAYMENTS S.R.L.

Ambasador de România

5 M 2016 04729

07/07/2016 VIRDOL DANIEL MARIUS

PHARMA ZONE MEDICAL

6 M 2016 04730

07/07/2016 KIRA BENIAMIN

Jurnalul din Ardeal

7 M 2016 04731

07/07/2016 S.C. VENDING TOP SOLUTIONS
S.R.L.

CAFETARIE

8 M 2016 04732

07/07/2016 PAN FOOD S.R.L.

PAN FOOD Sibiu

9 M 2016 04733

07/07/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.

SERVE SINCE 1994 VINUL
CAVALERULUI

10 M 2016 04734

07/07/2016 LAZAR EMANUEL

UREEA

11 M 2016 04735

07/07/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.

SERVE SINCE 1994 VINUL
CAVALERULUI REZERVA
CONTELUI

12 M 2016 04736

07/07/2016 ASOCIAÚIA FILIALA UNIUNII
ARTIÔTILOR PLASTICI BAIA
MARE

ÔCOALA DE PICTURA
B{IM{REAN{

13 M 2016 04737

07/07/2016 ASOCIAÚIA FILIALA UNIUNII
ARTIÔTILOR PLASTICI BAIA
MARE

COLONIA PICTORILOR

14 M 2016 04738

07/07/2016 S.C. MARKET IMPACT S.R.L.

Bistro Le Club

15 M 2016 04739

07/07/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.

FITERFLU

16 M 2016 04740

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY SHOW

17 M 2016 04741

07/07/2016 ISPECÚIA JUDICIAR{

InspecÛia Judiciar|

18 M 2016 04742

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY LIVE
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Denumire
Marc|
(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 07/07/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 04743

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/07/2016 S.C. DYNCORP SECURITY
PROTECTION INT S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
DYNCORP SECURITY
PROTECTION INT

20 M 2016 04744

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY GAMING

21 M 2016 04745

07/07/2016 MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE

ÔCOAL{ PENTRU TOÚI

22 M 2016 04746

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY BINGO

23 M 2016 04747

07/07/2016 BARBU CRISTIAN

PRIMA APLICATIE DIN
ROMANIA DE PROGRAMARI
ONLINE LA DOCTOR

24 M 2016 04748

07/07/2016 CONSTANTINESCU SILVIU
STEFAN

Clever Home

25 M 2016 04749

07/07/2016 ASOCIAÚIA OPERATORILOR ÔI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CUR{ÚENIE ÔI CONEXE FILIALA BUCUREÔTI

iClean INFO magazin

26 M 2016 04750

07/07/2016 S.C. MEDIAFAX S.A.

INFORMATIE DE CALITATE
PENTRU PROFESIONISTI

27 M 2016 04751

07/07/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

PRETUL LUXULUI

28 M 2016 04752

07/07/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

NIMENI NU GANDESTE
PENTRU TINE

29 M 2016 04753

07/07/2016 Pharmaceutical chemical cosmetic KIMOKS
industry ALKALOID AD Skopje

30 M 2016 04754

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY KENO

31 M 2016 04755

07/07/2016 S.C. AHP-TEX MANAGEMENT
S.R.L.

eUnicat - SECOND-HAND -

32 M 2016 04756

07/07/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L.

UNIPLAY GAMES

33 M 2016 04757

07/07/2016 S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL
S.A.

34 M 2016 04758

07/07/2016 S.C. BMF TOTAL SERV S.R.L.

35 M 2016 04759

07/07/2016 FUNDAÚIA DIN SUFLET PENTRU Din Suflet pentru Suflet
SUFLET

36 M 2016 04761

07/07/2016 S.C. THE MAD AGENCY S.R.L.

2

AFM ACADEMIA DE FACILITY
MANAGEMENT

the Mad agency
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închirierea serverelor web; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii.

(210) M 2016 04245
(151) 07/07/2016
(732) BORDEA SORIN-OVIDIU, Aleea
Pelicanului nr. 7, bl. AV32, sc. C, et.
1, ap. 33, Judeţul Constanţa, 900138,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04726
(151) 07/07/2016
(732) AGROPROD CARTOF S.R.L., Str.
Gării nr. 56, camera 4, Judeţul
Covasna, , TÂRGU SECUIESC
ROMANIA

PERFES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
consultanţă în software de computer;
programare computerizată; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computere; consultanţă de software
computerizat; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiza software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; design de
sisteme de computer; digitalizarea
documentelor [scanare]; duplicarea
programelor de computer; găzduirea
site-urilor web; proiectare industrială;
instalarea software-ului computerizat;
mentenanţă software-urilor de program;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de motoare de
căutare pe Internet; asigurarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă; recuperarea datelor
computerizate; închiriere a computerelor;
închiriere a software-ului de computer;

(540)

Grădina din Ardeal
(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
maro, orange, violet
(531) Clasificare Viena:010302; 010315;
061909; 061911; 180108; 190111;
270501; 270511; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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incendiilor.
16 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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 04727
(151) 07/07/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

5GTV
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), alb, negru

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04728
(151) 07/07/2016
(732) V O D A F O N E
ROMÂNIA
M-PAYMENTS S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, et. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
270711; 270717; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini 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 functionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea

Ambasador de România
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 240701;
270501; 270711;

4
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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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 functionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale 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.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorar lemnului;
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
5
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din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni

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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu excepţia
cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi înlocuitori din textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet cu excepţia celui
6
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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.

(210) M 2016 04744
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04740
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

UNIPLAY GAMING
(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

UNIPLAY SHOW
(591) Culori revendicate:mov, negru, alb

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
7
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(210) M 2016 04746
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

(210) M 2016 04742
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

(540)

UNIPLAY LIVE
UNIPLAY BINGO
(591) Culori revendicate:mov, negru, alb

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501; 290113;

(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.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

8
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(531) Clasificare Viena:241502; 241521;
270501; 270524;

(210) M 2016 04741
(151) 07/07/2016
(732) ISPECŢIA JUDICIARĂ, B-dul
Regina Elisabeta, nr. 40, sector 5,
050018, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

Inspecţia Judiciară

(210) M 2016 04745
(151) 07/07/2016
(732) MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE, Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de informaţii
juridice; servicii de anchete juridice; servicii
juridice privind procesele judecătoreşti;
servicii de cercetare de informaţii juridice.

(540)
ŞCOALĂ PENTRU TOŢI

˜˜˜˜˜˜˜
(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 04743
(151) 07/07/2016
(732) S.C. DYNCORP SECURITY
PROTECTION INT S.R.L., Str.
Maşina de Pâine, nr. 49-51, et. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

DYNCORP SECURITY PROTECTION
INT

9
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(210) M 2016 04747
(151) 07/07/2016
(732) BARBU CRISTIAN, Str. Maşina de
Pâine nr. 20, bl. OD37, et. 4, sc. 2, ap.
64, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04754
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

(540)

(540)

PRIMA APLICATIE DIN ROMANIA
DE PROGRAMARI ONLINE LA
DOCTOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

UNIPLAY KENO
(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜

10
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(210) M 2016 04755
(151) 07/07/2016
(732) S.C. AHP-TEX MANAGEMENT
S.R.L., Str. Baladei nr. 8, bl. 59, ap.
20, sc. 1, et. 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04756
(151) 07/07/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,
Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA

(540)

(540)

eUnicat - SECOND-HAND (591) Culori revendicate:negru, roşu

UNIPLAY GAMES

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270507; 270510; 290112;

(531) Clasificare Viena:260118; 261501;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
accesorii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod şi on-line.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru băi; pompe de apă acţionate cu motor;
dispozitive de stropit (maşini).
11 Aparate de aer condiţionat; aparate
electrice de încălzire; aparate pentru răcirea
aerului; aparate şi instalaţii de răcit; aparate şi
maşini de refrigerare; armături pentru
instalaţiile de baie; aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi; aparate
de încălzire industriale; aparate de încălzire
ambientală; aparate de încălzire electrice;
aparate de încălzire centrală; aparate de
încălzire a aerului; aparate şi instalaţii de
încălzire; aparate combinate de încălzire şi aer
condiţionat; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos; becuri;
baterii pentru instalaţii sanitare; boilere de
gaz; colectoare termice solare; fitinguri pentru
baie; instalaţii de filtrare a aerului; instalaţii şi
maşini de răcit; instalaţii de aer condiţionat;
instalaţii de încălzire centrală; instalaţii şi
aparate de ventilaţie (aer condiţionat); pompe
de căldură; radiatoare de încălzire centralizată;
vase de expansiune pentru instalaţiile de
încălzire centralizată; ventilatoare; radiatoare
electrice; radiatoare (încălzire); robinete
pentru conducte; sifoane (ventile) de scurgere
din plastic; ţevi pentru cazane de încălzire;
ţevi de fum pentru boilere; ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare; ventile termostat;
ventile din plastic pentru conducte de apă;
radiatoare; radiatoare de încălzire centrală;
radiatoare pentru instalaţii de încălzire
centrală; radiatoare plate pentru instalaţiile de
încălzire centrală.
17 Ţevi din plastic izolate termic; ţevi
nemetalice pentru stropit (udat); furtunuri de
stropit; ţevi flexibile pentru stropit (udat);
furtunuri adaptate pentru irigaţie; tuburi
flexibile (nemetalice) pentru irigaţie; furtunuri
de apă pentru irigaţii.
19 Parchet pentru pardoseală; conducte de

(210) M 2016 04757
(151) 07/07/2016
(732) S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL
S.A., Str. Beclean nr. 314, judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru, verde, mov,
bleumarin, turcoaz, roz, alb
(531) Clasificare Viena:010302; 011505;
011515; 011523; 120302; 120311;
130117; 140101; 140709; 150113;
210117; 260504; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Tuburi metalice; ţevi de presiune (metalice);
ţevi din oţel inoxidabil; îmbinări pentru ţevi
metalice.
7 Pompe de apă; pompe electrice
submersibile; pompe electrice de apă; pompe
pentru instalaţii de încălzire; pompe de apă
12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 07/07/2016

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

scurgere nemetalice; conducte rigide
nemetalice pentru construcţie; ţevi izolate
(nemetalice) pentru apă; ţevi de plastic pentru
apă (rigid).
37 Servicii de instalare şi reparare de aparate
de aer condiţionat.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04759
(151) 07/07/2016
(732) FUNDAŢIA DIN SUFLET
PENTRU SUFLET, Str. Barierea
Amaru nr. 1, judeţul Prahova, , MIZIL
ROMANIA
(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti COM.
CORBEANCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04758
(151) 07/07/2016
(732) S.C. BMF TOTAL SERV S.R.L.,
Str. Calea Vitan nr. 289, et. 1, camera
13, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

AFM ACADEMIA DE FACILITY
MANAGEMENT
Din Suflet pentru Suflet
(591) Culori revendicate:roşu, gri

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:020915; 270501;
270522; 290112;

(531) Clasificare Viena:020901; 020915;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Organizare de finanţări pentru proiecte

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
13
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umanitare; servicii filantropice privind
donaţiile financiare; servicii de binefacere în
domeniul donaţiilor monetare.
41 Servicii de grădiniţe pentru copii.
43 Servicii de îngrijire de copii preşcolari şi
sugari în centre de îngrijire de zi; servicii de
tip rezidenţial pentru copii; servicii de creşe
de copii.

adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare; caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilo web sau
al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04749
(151) 07/07/2016
(732) ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CURĂŢENIE ŞI CONEXE FILIALA BUCUREŞTI, Calea
Şerban Vodă nr. 133, bl. Central
Business Park, Clădirea B, et. 1, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

iClean INFO magazin
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260109; 260118;
270501; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; produs de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
14
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educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04750
(151) 07/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX S.A., Str. Nerva
Traian, nr. 3, bloc M101, etaj 1,
camera 28, sectorul 3, , Bucuresti
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
INFORMATIE DE CALITATE PENTRU
PROFESIONISTI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
38 Difuzare de emisiuni de radio şi
televiziune.
40 Servicii de tipărire.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
15
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(210) M 2016 04761
(151) 07/07/2016
(732) S.C. THE MAD AGENCY S.R.L.,
Str. Pictor Theodor Aman nr. 66-68,
et. 2, ap. 22, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04751
(151) 07/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
camera 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

the Mad agency

(540)
PRETUL LUXULUI

(591) Culori revendicate:roz, gri, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
reviste, clişee tipografice.
35 Publicitate, tratament de text (editare şi
redactare text).
40 Servicii de tipărire.

(531) Clasificare Viena:261301; 270501;
270505; 270509; 270510; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Marketing promoţional; consultanţă în
marketing; marketing pentru evenimente;
marketing de produse; marketing direct;
campanii de marketing; publicitate şi
marketing; servicii de marketing; efectuarea
studiilor de marketing; planificare de strategii
de marketing; consultanţă în publicitate şi
marketing; servicii de agenţie de marketing;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale;
publicitate; organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi; organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare; publicitate online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04752
(151) 07/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
camera 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 04753
(151) 07/07/2016
(732) Pharmaceutical chemical cosmetic
industry ALKALOID AD Skopje,
Blvd. Aleksandar Makedonski nr. 12,
1000, Skopje REPUBLICA
MACEDONIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
(540)
NIMENI NU GANDESTE PENTRU
TINE

KIMOKS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, antibacteriene pentru
uz sistemic.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Publicitate, servicii de editare, servicii de
editare texte.
41 Servicii de publicare şi publicare on-line.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04729
(151) 07/07/2016
(732) VIRDOL DANIEL MARIUS, Str.
Buzoieni nr. 6, bl. 832, sc. A, et. 6, ap.
42, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

PHARMA ZONE MEDICAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
17
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software de calculator (programe).

dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04748
(151) 07/07/2016
(732) CONSTANTINESCU SILVIU
STEFAN, Str. Barometrului nr. 9,
sector 2, 022695, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04730
(151) 07/07/2016
(732) KIRA BENIAMIN, Str. Griviţei nr. 1,
judeţul Satu Mare, 440101, SATU
MARE ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Jurnalul din Ardeal
Clever Home

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:011505; 050314;
070108; 070124; 270501;

(531) Clasificare Viena:030108; 040303;
270501; 270502; 270507; 270512;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ziare electronice descărcabile; publicaţii
electronice descărcabile; publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat.
16 Ziare, ziare cotidiene, hârtie de ziar,
tipărituri, publicaţii imprimate, publicaţii
periodice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
18
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41 Educaţie; instruire; servicii de editare;
servicii de editare computerizată; publicare şi
editare de materiale tipărite; editare de
publicaţii; furnizarea de ziare electronice
nedescărcabile; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile; publicarea
jurnalelor electronice oniine; publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri;
închiriere de ziare şi reviste; publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare;
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi;
publicare de ziare electronice nedescărcabile
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; publicare şi reportaje; scrierea
textelor, altele decât textele publicitare;
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare; publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o reţea
globală de calculatoare.
42 Proiectare, creare, personalizare,
implementare şi administrarea de pagini web;
servicii de design.

(151) 07/07/2016
(732) S.C. VENDING TOP SOLUTIONS
S.R.L., Bdul. Traian nr.14, bl. U3, sc.
B, et. 3, ap. 31, Judeţul Hunedoara, ,
HUNEDOARA ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI
(540)

CAFETARIE
(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
crem
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (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 preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
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

(210) M 2016 04731
19
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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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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).
˜˜˜˜˜˜˜

(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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04733
(151) 07/07/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.
125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, Str. Al.I. Cuza, nr.
58, ap. 5, Jud. Braşov BRAŞOV

(210) M 2016 04732
(151) 07/07/2016
(732) PAN FOOD S.R.L., Parcul Industrial
P2, Judeţul Sibiu, , ŞURA MARE
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(540)

SERVE SINCE 1994 VINUL
CAVALERULUI

PAN FOOD Sibiu

(531) Clasificare Viena:020301; 050521;
170213; 230101; 250119; 270501;

(531) Clasificare Viena:050521; 070103;
070106; 250119; 270501; 270502;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri.

(210) M 2016 04735
(151) 07/07/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.
125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, Str. Al.I. Cuza, nr.
58, ap. 5, Jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04734
(151) 07/07/2016
(732) LAZAR EMANUEL, Str. Ardealului,
nr. 3, bl. 31B, et. 2, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)

(540)

UREEA
SERVE SINCE 1994 VINUL
CAVALERULUI REZERVA CONTELUI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

(531) Clasificare Viena:020301; 050521;
170213; 230101; 250119; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 04736
(151) 07/07/2016
(732) ASOCIAŢIA FILIALA UNIUNII
ARTIŞTILOR PLASTICI BAIA
MARE, Str. Victoriei nr. 21, jud.
Maramureş, 430141, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04738
(151) 07/07/2016
(732) S.C. MARKET IMPACT S.R.L.,
Aleea Melodiei nr. 1, bl. P3, sc. B, ap.
8, jud. Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA

ŞCOALA DE PICTURA BĂIMĂREANĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 04737
(151) 07/07/2016
(732) ASOCIAŢIA FILIALA UNIUNII
ARTIŞTILOR PLASTICI BAIA
MARE, Str. Victoriei nr. 21, jud.
Maramureş, 430141, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

Bistro Le Club
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270507; 270509; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment sau recreerea
persoanelor; activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de restaurant, bar şi cafenea;
servicii de catering, de alimente şi băuturi.

COLONIA PICTORILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:270501;

(210) M 2016 04739
(151) 07/07/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA

(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 pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

(540)

FITERFLU

˜˜˜˜˜˜˜
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