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Cereri Mărci publicate în data de 14.10.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05501 07/10/2016 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. TURN THE MAGIC ON

2 M 2016 06700 07/10/2016 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

POP UP FESTIVAL

3 M 2016 06736 07/10/2016 MANOLESCU MIRCEA iSentinel

4 M 2016 06737 07/10/2016 ANUTA CRISTIAN GEORGE COCO CARBON NATURAL
TEETH WHITENING ORIGINAL

5 M 2016 06738 07/10/2016 S.C. EDITURA GAMA S.R.L. EduCard

6 M 2016 06739 07/10/2016 DOBRONĂUŢEANU MARIA
CARLA

SpuMont Blanc

7 M 2016 06740 07/10/2016 BORZAS EDINA Hive Inspector

8 M 2016 06741 07/10/2016 DOBRONĂUŢEANU MARIA
CARLA

SpuMonte Blanco

9 M 2016 06742 07/10/2016 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
KRIGEL

Székelyföldi Lovas Ünnep

10 M 2016 06743 07/10/2016 British Romanian Investment
Partnership S.R.L.

N New Residence NEW LIFE

11 M 2016 06744 07/10/2016 S.C. GIPAN PROD COM S.R.L. GIULIO

12 M 2016 06745 07/10/2016 S.C. LORDINU S.R.L. Conacul Verde Savoarea
mâncărurilor de altădată...

13 M 2016 06746 07/10/2016 IAKOBOVITS BENIAMIN Dinner Food

14 M 2016 06747 07/10/2016 TEMISTOCLE
EPAMINONDA-MIHAI

INERTIA

15 M 2016 06748 07/10/2016 S.C. LAND ROMANIA S.R.L. Casa fierului forjat

16 M 2016 06749 07/10/2016 S.C. ECONATURA LIFE
CONCEPT S.R.L.

carpathia haney with pleasure

17 M 2016 06750 07/10/2016 STUDIUM GREEN S.R.L. Nu dati banii pe prostii, luati case
la copii!

18 M 2016 06751 07/10/2016 S.C. ALBALACT S.A. IGLU ZUZU
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19 M 2016 06752 07/10/2016 S.C. TINMAR ENERGY S.A. ALEGE ENERGIA SUCCESULUI
ROMÂNESC

20 M 2016 06753 07/10/2016 S.C. COSOSYS S.R.L. sensitivity.io

21 M 2016 06754 07/10/2016 ASOCIATIA ROMANIAN GAME
DEVELOPERS ASSOCIATION

DEV.PLAY

22 M 2016 06755 07/10/2016 S.C. PARTENER S.R.L. Calitatea nu este neapărat
scumpă...

23 M 2016 06756 07/10/2016 S.C. INVISIBLE NATURE S.R.L. Nature Love Stories

24 M 2016 06757 07/10/2016 S.C. ANA HOTELS S.A. ESSENZA - PURE WELLNESS
by ANA HOTELS

25 M 2016 06758 07/10/2016 POPA LIGIA-ANDREEA WEB FOR CLUJ

26 M 2016 06759 07/10/2016 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA

CR Editura Cartea Românească

27 M 2016 06760 07/10/2016 PETRE NICOLAE ALEXANDRU Perfect ES PERFECT EVERDAY
SANDWICH

28 M 2016 06761 07/10/2016 S.C. ROSERV PHARMA S.R.L. BIL-ANGHINARE

29 M 2016 06762 07/10/2016 S.C. ROSERV PHARMA S.R.L. el-x

30 M 2016 06763 07/10/2016 S.C. ROSERV PHARMA S.R.L. Safir Şampon contra păduchilor
cu pieptene cadou ŞAMPON
SAFIR - ÎMPOTRIVA
PĂDUCHILOR DE CAP ŞI A
OUĂLOR ACESTORA

31 M 2016 06764 07/10/2016 S.C. MANAGEMENT
OBJECTIVES S.R.L.

Kira

32 M 2016 06765 07/10/2016 NOVARTIS AG XERIPE

33 M 2016 06766 07/10/2016 NOVARTIS AG PLIXEDON

34 M 2016 06767 07/10/2016 NOVARTIS AG ANGAL

35 M 2016 06768 07/10/2016 S.C. BAYER S.R.L. petMERGENCY

36 M 2016 06769 07/10/2016 S.C. BAYER S.R.L. PLANTOGAST
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(210) M 2016 05501
(151) 07/10/2016
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et. 7,
Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TURN THE MAGIC ON

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, 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 şi reproducerea sunetului,
imaginilor şi datelor; suporturi de sunete, de
imagini şi de date, în special benzi audio,
casete audio şi video, discuri compacte,
discuri acustice, benzi video, dischete,
cd-rom-uri, toate produsele mentionate
anterior, în formă înregistrată şi neînregistrată;
suporturi de înregistrare magnetică,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală; maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea datelor,
calculatoare; aparate şi instrumente optice,
ochelari; lentile pentru ochelari; rame de
ochelari; softwe de calculator; casete pentru
jocuri video; software pentru jocuri; aparate
mobile de telecomunicaţii; programe de
aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile); programe
de calculator şi pentru jocuri, software,
software aplicaţie (înregistrat şi descărcabil)
pentru calculatoare, notebookuri, laptopuri,
tablete, telefoane inteligente şi terminale
mobile.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; articole pentru legătorie; fotografii;
produse de imprimerie, în special ziare,
reviste, periodice, cataloage, caiete, manuale
de instrucţiuni, manuale de utilizare şi
calendare; papetărie; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); cărţi poştale din carton şi hârtie,
feţe de masă, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie; sacoşe, huse, genţi de ambalare din
hârtie sau material plastic, suporturi din hârtie
sau carton; materiale plastice pentru ambalaje,
şerveţele de masă din hârtie; postere,
abţibilduri, adezivi, autocolante (papetărie).
35 Marketing (cercetarea pieţei), studii de
piaţă, analiză de piaţă; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi; intermediere de contracte pentru
terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri;
sondaje de opinie; cercetare în domeniul
publicităţii; distribuţie de produse în scopuri
publicitare; promovarea vânzărilor (pentru
terţi); închiriere de material publicitar;
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet; comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii
publice (relaţii publice) şi marketing; comenzi
telefonice pentru teleshopping; publicare de
materiale promoţionale; producţie de film
publicitar; intermediere de filme publicitare;
compilare, sistematizare şi actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; intermedierea de
contracte (pentru terţi); intermedierea de
abonamente  pent ru  servici i le  de
telecomunicaţii (pentru terţi); publicitate, în
special dezvoltare strategică şi planificarea
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campaniilor; 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;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumparaturi pe
internet sau teleshopping; vânzari prin
licitaţie, inclusiv prin internet; agenţii de
publicitate; conceptie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online, precum
şi prin tehnici multimedia; organizare şi
realizare de prezentări multimedia în scopuri
publicitare; dezvoltare de concepţii de
publicitate; publicitate pe o reţea de
comunicare online electronică; dezvoltare şi
creare de concepte publicitare; dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare;
compunere şi publicare de texte publicitare;
servicii de planificare pentru publicitate;
publicarea de produse de imprimerie (şi în
format electronic) în scopuri publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; difuzarea de anunturi publicitare;
publicare şi editare de cataloage în scopuri
publicitare; stocare de date în retele de date
computerizate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; administrarea comercială a
drepturilor de difuzare în televiziune, radio,
film, reportaje de presă.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare sau

emisiuni de programe de radio, televiziune,
videotext, teletext; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, (reţele) computerizate, cabluri
telefonice şi ISDN şi orice alt tip de medii de
transmisie; furnizarea accesului la informaţii
memorate în baze de date, inclusiv pe internet,
şi prin internet şi în special şi prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă;
furnizare de acces la informaţii pe internet, în
special în domeniul televiziunii şi televiziunii
pe internet; punerea la dispozitie a unui portal
online; difuzarea de programe de televiziune
pentru abonaţi, în special sub formă de
televiziune plătită şi video la cerere;
telecomunicaţii prin intermediul platformelor
şi portalurilor de internet; radiotelefonie
mobilă, în special furnizare de acces la
aplicaţii; transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale; 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;servicii de difuzare de
programe prin televiziune şi radio.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio, pe
Internet şi televizat; producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
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publictar); producţie de filme, altele decât
filmele publicitare; producţie de benzi video;
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune; închiriere de instrumente
muzicale; producţia de muzică; servicii
artistice prestate de orchestre; organizarea şi
realizarea de evenimente sportive şi culturale;
realizarea de evenimente de divertisment în
direct şi de festivaluri de film; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizare şi coordonare de concerte;
reprezentaţii teatrale; organizare de spectacole
servicii de impresari; prezentări şi închiriere
de filme TV sau cinematogragfice; îngrijire
redacţională a apariţiilor pe internet; productie
de programe de teleshopping; înregistrări pe
benzi video (filmare); proiecţii de filme tv sau
cinematografice; microfilmare; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l e c t r o n i c e  o n - l i n e
nedescarcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
programare pentru calculatoare; actualizare de
software pentru baze de date, instalare şi
întreţinere de software pentru bazele de date;
crearea de programe de calculator şi jocuri de
calculator (software); proiectare şi închiriere
de software de calculator; întocmire de site-uri
web, proiectare şi actualizare de pagini
principale de web; închiriere de programe
video şi de imagine (software); dezvoltare de
conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzatoare (software); proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi
programe de aplicaţii pentru sisteme
computerizate mobile (aplicaţii).
45 Distribuirea de licenţe pentru proprietate
industrială şi pentru drepturile de autor;
furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză; concesiune de licenţe de proprietate

intelectuala; comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video (servicii juridice);
acordarea de licenţe de software pentru
calculatoare (servicii de consultanţă legală);
gestionarea drepturilor de autor; intermediere,
management şi valorificare de drepturi de
autor şi drepturi de proprietate industrială
pentru terţi prin acordare de licenţă; servicii
de licenţiere privind valorificare şi
intermedierea de drepturi pentru transmitere
de evenimente la televizor, în special
evenimete sportive, reportaje de presă,
radio,televizune şi film, reportaje de ziar şi de
revistă, titluri , sigle şi concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole şi tehnici de
interogare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06700
(151) 07/10/2016
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POP UP FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:260725; 261325;
270501;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06750
(151) 07/10/2016
(732) STUDIUM GREEN S.R.L., Str.

Teodor Mihali, nr. 39-43, Spaţiul
Comercial 1, parter, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Nu dati banii pe prostii, luati case la
copii!

(531) Clasificare Viena:241701; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06759
(151) 07/10/2016
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN

ROMÂNIA, Calea Victoriei nr.133A,
sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CR Editura Cartea Românească

(531) Clasificare Viena:030717; 030724;
200702; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06736
(151) 07/10/2016
(732) MANOLESCU MIRCEA, Str. Ţepeş

Vodă nr. 148, sector 2, 021528,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iSentinel

(300) Prioritate invocată:
Nr.1GoldMedal/19/05/2016/R
Nr.2GoldMedal/11/08/2016/KP
Nr.3GoldMedal/27/08/2016/CA
  
(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; software de
calculator.
37 Construcţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06760
(151) 07/10/2016
(732) PETRE NICOLAE ALEXANDRU,

Str. Baiculesti nr. 19, bl. D9, sc. C, ap.
96, sect. 1, 013191, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Perfect ES PERFECT EVERDAY
SANDWICH

(531) Clasificare Viena:080115; 080125;
260116; 260118; 270501;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06751
(151) 07/10/2016
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392 + 600, judeţul Alba, ,
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

IGLU ZUZU

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:241513; 270501;
270507; 270512; 290112;  

(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.
40 Servicii de reciclare; reciclare de deşeuri;
reciclarea materialelor plastice; servicii de
gestionare a deşeurilor (reciclare); consultanţă
privind reciclarea gunoiului şi deşeurilor;
furnizare de informaţii despre reciclarea
deşeurilor; servicii de informaţii, de consiliere
şi de consultanţă referitoare la reciclarea
gunoiului şi a deşeurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06761
(151) 07/10/2016
(732) S.C. ROSERV PHARMA S.R.L.,

Bd. Marea Unire nr. 21, cam. 2, bl. U6,
sc. 1, et. 6, ap. 21, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap. 44,
Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

BIL-ANGHINARE

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide, în
special produse destinate deficitului de bilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
conducerea şi administrarea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse şi a produselor din clasa 5, în special a
produselor destinate deficitului de bilă (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate inclusiv prin pagina web
pentru produsele comercializate; servicii de
import-export în legatură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06762
(151) 07/10/2016
(732) S.C. ROSERV PHARMA S.R.L.,

Bd. Marea Unire nr. 21, cam. 2, bl. U6,
sc. 1, et. 6, ap. 21, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

el-x
(531) Clasificare Viena:241725; 261325;

270502; 270515; 270521;  

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide, în
special produse pentru îmbunătăţirea
performanţelor sexuale masculine.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
conducerea şi administrarea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse şi a produselor din clasa 5, în special a
produselor  dest inate îmbună tăţ i r i i
performanţelor sexuale masculine (cu excepţia
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transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate; servicii de import-export în
legatură cu produsele comercializate; lanţuri
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06763
(151) 07/10/2016
(732) S.C. ROSERV PHARMA S.R.L.,

Bd. Marea Unire nr. 21, cam. 2, bl. U6,
sc. 1, et. 6, ap. 21, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap. 44,
Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Safir Şampon contra păduchilor cu
pieptene cadou ŞAMPON SAFIR -
ÎMPOTRIVA PĂDUCHILOR DE CAP ŞI
A OUĂLOR ACESTORA

(531) Clasificare Viena:011515; 020501;
250119; 270501; 270502; 290115;  

(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, în special

sampon contra păduchilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
conducerea şi administrarea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse şi a produselor din clasa 3, în special a
şamponului contra păduchilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate; servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate; lanţuri
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06764
(151) 07/10/2016
(732) S . C .  M A N A G E M E N T

OBJECTIVES S.R.L., Str. Pierre de
Coubertin nr. 3-5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kira

(591) Culori revendicate:Pantone 200 C,
Pantone 7555 C, Pantone 871 C

(531) Clasificare Viena:090110; 270501;
290113;  

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

30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06765
(151) 07/10/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

XERIPE

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06766
(151) 07/10/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PLIXEDON

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume sedative
anxiolitice, hipnotice şi antipsihotice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06737
(151) 07/10/2016
(732) ANUTA CRISTIAN GEORGE, Str.

Cibinului nr. 4, bl. A11, sc. D, ap. 55,
judeţul Prahova, 100377, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

COCO CARBON NATURAL TEETH
WHITENING ORIGINAL

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Carbune activ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06744
(151) 07/10/2016
(732) S.C. GIPAN PROD COM S.R.L.,

Str. Cuza Vodă 133, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GIULIO

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06745
(151) 07/10/2016
(732) S.C. LORDINU S.R.L., Str. Mărăşti

nr. 9, judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Conacul Verde Savoarea mâncărurilor de
altădată...

(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290107;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06746
(151) 07/10/2016
(732) IAKOBOVITS BENIAMIN, Str.

Anton Bacalbaşa nr. 17, bl. 143, sc. 1,
et. 2, ap. 13, Sector 4, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Dinner Food

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

170507; 290113;  

(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06738
(151) 07/10/2016
(732) S.C. EDITURA GAMA S.R.L.,

B-dul Chimiei nr. 14, judeţul Iaşi,
700293, IAŞI ROMANIA 

(540)

EduCard

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06747
(151) 07/10/2016
(732) T E M I S T O C L E

EPAMINONDA-MIHAI, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 20, bl. M10, sc.
B, et. 1, ap. 8, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
INERTIA

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06739
(151) 07/10/2016
(732) DOBRONĂUŢEANU MARIA

CARLA, Intr. Bitolia nr. 28, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
SpuMont Blanc

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06748
(151) 07/10/2016
(732) S.C. LAND ROMANIA S.R.L.,

Calea Timişoarei nr. 220A, jud.
Mehedinţi, 220242, DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

                    Casa fierului forjat

(531) Clasificare Viena:020115; 260114;
270501; 270512;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; 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 metalice; minereuri
(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).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
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la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06749
(151) 07/10/2016
(732) S.C.  ECONATURA LIFE

CONCEPT S.R.L., Str. Baba Novac,
nr. 5, bl. M1, sc. 4, parter. ap. 36, cam
2, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

carpathia haney with pleasure

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:011515; 031304;
031305; 270501; 270502; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de

melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)..
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)..
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06740
(151) 07/10/2016
(732) BORZAS EDINA, Str. Principală nr.

327A, Judeţul Bihor, 417078, SAT
SANTION ROMANIA 

(540)

Hive Inspector

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

9 Aplicaţii software; hardware pentru
comunicarea de date.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06741
(151) 07/10/2016
(732) DOBRONĂUŢEANU MARIA

CARLA, Intr. Bitolia nr. 28, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

SpuMonte Blanco

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06742
(151) 07/10/2016
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

KRIGEL, Str. Kussuth Lajos nr. 208
A, Judeţul Harghita, , GHEORGHIENI
ROMANIA 

(540)

Székelyföldi Lovas Ünnep

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06743
(151) 07/10/2016
(732) British Romanian Investment

Partnership S.R.L., Str. Mateiu
Caragiale, nr. 23, cam.4, sector 5,
052761, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

N New Residence NEW LIFE

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

270521; 290112;  

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

35 Publicitate.
36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06767
(151) 07/10/2016
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

ANGAL

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06768
(151) 07/10/2016
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

petMERGENCY

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011509; 250119;

270501; 270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06769
(151) 07/10/2016
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLANTOGAST

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06752
(151) 07/10/2016
(732) S.C. TINMAR ENERGY S.A., Calea

Floreasca, nr.246 C, clădirea Sky
Tower, et.17, sector 1, , Bucureşti
ROMANIA 

(540)

ALEGE ENERGIA SUCCESULUI
ROMÂNESC

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă, conform
clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă, conform clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;

discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă, conform clasificării de la Nisa).
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.
(Solicităm protecţie pentru intreaga lista de
produse incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru intreaga lista de
servicii incluse în aceasta clasă conform
clasificarii de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
40 Tratament de materiale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06753
(151) 07/10/2016
(732) S.C. COSOSYS S.R.L., Str.

Croitorilor nr. 12-14, et. 2, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

sensitivity.io

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

9 Produse software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06754
(151) 07/10/2016
(732) ASOCIATIA ROMANIAN GAME

DEVELOPERS ASSOCIATION,
Str. Emil Gîrleanu nr. 11, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DEV.PLAY

(531) Clasificare Viena:260416; 270501;
270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06755
(151) 07/10/2016
(732) S.C. PARTENER S.R.L., Calea

M o i n e ş t i  n r .  34 ,  Pav i l i on
Administrativ et. 3, Judeţul Bacău,
600281, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI

(540)

Calitatea nu este neapărat scumpă...

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

4 Lubrifianţi şi unsori industriale, ceară şi
lichide.
6 Materiale de sudură; ancore metalice de
zidărie; armături metalice pentru conducte de
aer comprimat; adaptoare pentru ţevi (metal);
armături metalice pentru conducte; conectori
de îmbinări (de metal) pentru conducte;
garnituri pentru ţevi din metal (racorduri);
piese metalice de racord (pentru construcţii);
piuliţe metalice pentru ţevi; racorduri metalice
pentru conducte; tambure metalice de furtunuri
pentru aer (nemecanizate); ancore
metalicepentru pereţi. 
7 Cilindri compresori (maşini); ferăstraie
electrice pentru decuparea pavajelor; freze
pentru pavaj (maşini); malaxoare de beton;
maşini compactoare; maşini de construcţie;
maşini electrice de rectificat pentru decuparea
pavajelor; maşini pentru aşezarea betonului;
maşini pentru aşezarea pavajelor; maşini
pentru finisarea betonului; maşini pentru
nivelarea betonului; vibratoare de beton;
vibratoare electrice pentru beton; accesorii
pentru maşini de tuns gazonul; adâncitoare de
brazdă (maşini); aeratoare (maşini); aeratoare

pentru gazon (maşini); aeratoare pentru gazon,
cu acţionare electrică; aparate de pulverizare
remorcabile de uz agricol; aparate (maşini) de
tuns iarba pentru grădină; aparate (maşini)
reîncărcabile pentru tunderea gardului viu;
aspirator cu tocător pentru curăţarea resturilor
de gunoaie; atomizoare (maşini) sub formă de
piese pentru maşinile de stropit culturile
agricole; bobine cu arc pentru maşini de tuns
peluze şi grădini; brăzdare de plug; coase
(maşini); cuţite de cositoare; cultivatoare
(maşini); cultivatoare (unelte electrice pentru
gazon şi grădină); cultivatoare cu motor;
cultivatoare electrice; dispozitive de emondaj
(maşini); dispozitive de stropit (maşini);
dispozitive de tăiat crengi (acţionate electric);
dispozitive pentru emondarea crengilor
(acţionate electric); dispozitive pentru
emondarea crengilor (maşini); dispozitive
pentru grădinărit (electrice); dispozitive pentru
tăierea crengilor (maşini); ferăstraie pentru
defrişare (maşini); ferăstraie pentru tăierea
crengilor uscate (electrice); ferăstraie pentru
tăierea crengilor uscate (motorizate); foarfece
de crengi (altele decât cele acţionate manual);
foarfece electrice pentru tunderea gardului viu;
freze de grădină; instalaţii de muls pentru
extracţia automată a laptelui; instrumente
pentru lucrarea solului cu motocultivatorul, de
uz agricol; maşini acţionate electric pentru
tuns peluze; maşini agricole pentru arat;
maşini agricole pentru cultivare; maşini
agricole pentru cultivarea pământului; maşini
agricole pentru tăierea ierbii; maşini de
pulverizare a recoltelor; maşini de împrăştiat
îngrăşăminte; maşini de tuns gardul viu
(maşini); maşini de tuns gazon; maşini de tuns
gazonul mecanice; maşini de tuns iarba
autopropulsate; maşini de tuns iarba,
alimentate cu benzină; maşini electrice de tuns
iarba; maşini electrice de tăiat iarba;
maşini-unelte agricole; motocositoare pentru
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t u n d e r e a  g a z o n u l u i ,  c u  s c a u n ;
motocultivatoare de grădină; motocultivatoare
electrice pentru gazon şi grădină;
motocultivatoare pentru agricultură;
motocultivatoare pentru peluza şi grădină;
motocultoare (maşini agricole); motocultoare
(maşini) care se remorchează la vehicule;
maşini de muls; pulverizatoare (maşini) pentru
agricultură; pulverizatoare (maşini) pentru
aplicarea erbicidelor, folosite în agricultură;
pulverizatoare (maşini) pentru aplicarea
fungicidelor, folosite în agricultură;
pulverizatoare de insecticide (scule de mâna,
acţionate electric); pulverizatoare (maşini)
pentru aplicarea erbicidelor, pentru grădină;
pulverizatoare (maşini) pentru aplicarea
insecticidelor, folosite în agricultură;
pulverizatoare (maşini) pentru aplicarea
insectidelor, pentru grădină; pulverizatoare
(maşini) pentru horticultură; pulverizatoare
pentru agricultură; scarificatoare (maşini
agricole); scule de grădinărit (electrice);
semănătoare (maşini); semănătoare (unelte
agricole); suflante electrice pentru curăţarea
gazonului; tocătoare (maşini); tocătoare
(unelte electrice pentru gazon şi grădină);
maşini de cosit (care funcţionează cu
combustibil); maşini de cosit (electrice);
maşini de perforat roci (maşini-unelte); maşini
pentru compactarea pamântului; maşini pentru
compactarea şi finisarea suprafeţei solului;
maşini pentru demolare; maşini vibratoare;
perforatoare de roci (maşini); pompe pentru
beton; dispozitive pentru îndepărtarea zăpezii
(maşini); freze de zăpadă; lame pentru plugul
de zăpadă; suflante de zăpadă; utilaje de
deszăpezire; aparate automate de curăţare a
piscinelor; aparate de curăţat cu aburi; aparate
de curăţat cu aburi de uz casnic; aspiratoare;
aspiratoare care funcţionează cu baterii
reîncărcabile; aspiratoare comerciale şi
industriale; aspiratoare de uz casnic;

aspiratoare de uz industrial; aspiratoare
electrice; aparate de curăţat cu presiune mare
(maşini); dispozitive multifuncţionale de
spălare sub presiune; duze de pulverizare
ataşabile la maşini de spălare cu presiune;
duze rotative pentru utilizare cu maşini de
spălat cu apa sub presiune; echipament electric
de curăţare a geamurilor; filtre şi pungi de praf
pentru aspiratoare; instalaţii de spălat
vehicule; instalaţii pentru spălarea automată a
vehiculelor; maşini de curăţare industriale
(maşini de polizat); maşini de curăţare
industriale care folosesc jeturi cu presiune;
maşini de curăţat suprafeţe prin folosirea apei,
cu înaltă presiune; maşini de spălat podeaua;
maşini pentru şlefuirea podelei; maşini şi
aparate electrice de şlefuit; maşini şi aparate
electrice de curăţat; mături electrice;
alternatoare; aparate de alimentare cu energie
generatoare; generatoare; generatoare electrice
acţionate cu gaz; generatoare electrice de
urgenţă; generatoare electrice diesel;
generatoare electrice eoliene; generatoare
electrice mobile; generatoare electrice
portabile; grupuri electrogene (generatoare);
grupuri electrogene de rezervă (generatoare de
curent); grupuri generatoare electrice; maşini
de pulverizare a recoltelor; pistoale de
pulverizare cu aer comprimat; pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune; pistoale de
pulverizat (acţionate electric) (aerografe);
pistoale de pulverizat acţionate cu aer; pistoale
de pulverizat vopsea; pistoale pentru vopsit;
spray-uri (aparate) cu flacără pentru arderea
vegetaţiei; maşini pentru generarea de ceaţă
artificială; pistoale de lipit electrice; pistoale
de lipit la cald; pistoale electrice cu aer cald;
pistoale pentru pompe de alimentare cu
carburant; pompe de combustibil; ferăstraie;
maşini de găurit şi sfredele; benzi abrazive
pentru maşini de şlefuit electrice; benzi de
şlefuit utilizate la maşini; cleşti (instrumente);
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cleşti pentru cabluri (instrumente); cuţite
circulare folosite împreună cu maşini; cuţite
electrice; cuţite pentru maşini; despicător de
lemne (maşini); disc abraziv pentru tăiere în
mediu umed (maşini); discuri abrazive
(maşini-unelte); discuri abrazive pentru maşini
de şlefuit electrice; discuri abrazive pentru
şlefuit (unelte pentru maşini); discuri cu
lamele pentru polizoare electrice; discuri de
tăiat destinate utilizării împreună cu unelte
electrice; discuri de şlefuit utilizate la maşini;
discuri pentru polizare destinate utilizării
împreună cu unelte electrice; dispozitiv de
tăiere cu arc electric; dispozitive de ascuţit
acţionate electric; dispozitive de tăiat filet
(maşini); dălţi pentru maşini; dispozitive de
tăiat sârmă (maşini); dispozitive pentru
decaparea zugrăvelii (maşini); dispozitive
pentru tăiat plăci ceramice (aparate);
dispozitive pentru tăiat plăci ceramice (scule
electrice); dispozitive rotative pentru tăierea
metalului (maşini); duze pentru tăiere cu
flacără; ferăstraie electrice pentru decuparea
pavajelor; maşini de filetat; foarfece electrice;
maşini de frezat; freze cu coadă; freze (unelte
electrice); freze cu coadă (unelte electrice);
lame de fierăstrău pentru maşini; lame pentru
rindele electrice; lame pentru scule electrice;
maşini de ascuţit; maşini de debitat; maşini de
măcinat (mori) vibratoare; maşini de măcinat
(portabile, acţionate electric); maşini de
perforat (pentru prelucrarea metalelor); maşini
de polizat (pentru prelucrarea metalelor);
maşini de rindeluit lemnul; maşini de şlefuire
(pentru prelucrarea lemnului); maşini de
şlefuire pentru prelucrarea metalelor; maşini
de şlefuit; maşini de tăiat cu plasmă; maşini de
tăiat tablă; maşini de şlefuit pardoseli; maşini
de tăiere oxiacetilenică; maşini pentru tăiat
plăci ceramice (electrice); perii disc cu sârmă
pentru polizoare electrice; plăcuţe de tăiat
pentru maşini-unelte; polizoare (maşini);

polizoare de banc (maşini); rindele de
adâncime (maşini); rindele electrice; scule
abrazive folosite cu maşini; scule pentru
şlefuire (acţionate electric); unelte cu diamant
pentru tăiat pentru maşini; unelte acţionate
electric pentru tăiat; unelte de tăiere din widia;
unelte de tăiere folosite cu uneltele manuale
electrice; echipament (aparate) de lipit şi
sudură; capete de şurubelniţe pentru maşini;
capete de şurubelniţe pentru şurubelniţe
electrice; capsatoare (electrice), altele decât
cele pentru uz de birou; chei cu clichet
(maşini); chei cu clichet pneumatice; chei
dinamometrice (maşini); instrumente de
înşurubare (acţionate electric); lampă de
sudură cu gaz; lămpi de sudura; maşini de
nituit (unelte electrice); maşini de rindeluit
pentru prelucrarea lemnului; maşini de
sertizare; maşini pentru bătut cuie;
mini-şurubelniţe electrice; pistoale de bătut
cuie, acţionate electric; pistoale de nituit;
pistoale pneumatice pentru cuie; şurubelniţe
cu cap tubular (dispozitive); şurubelniţe
electrice; şurubelniţe multifuncţionale
(acţionate electric); amestecătoare (maşini);
ciocane cu percuţie (maşini); ciocane pentru
demolare (maşini); ciocane rotopercutoare
electrice; maşini de prelucrat lemn;
maşini-unelte; maşini-unelte pentru
prelucrarea lemnului; scule de mână
pneumatice; scule pneumatice portabile;
tocătoare de lemn (maşini); şerpi (aparate)
electrici pentru desfundarea conductelor;
unelte acţionate electric; unelte acţionate cu
motor; unelte pentru faianţări (maşini); unelte
pentru tuns iarbă (maşini); unelte pneumatice;
maşini pentru vopsit; motoare pentru bărci;
burghie elicoidale folosite împreună cu
uneltele electrice; motoare electrice, altele
decât cele pentru vehicule terestre; motoare,
altele decât cele pentru vehicule terestre;
motoare electrice, altele decât pentru vehicule
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terestre; compresoare centrifugale;
compresoare cu piston; compresoare de aer;
compresoare de aer cu spirală; compresoare de
aer rotative; compresoare axiale; maşini de
aprovizionare cu apă (pompe); pompe
centrifuge cu autoamorsare; pompe centrifuge;
pompe axiale; pompe aspirante; pompe cu roţi
dinţate; pompe cu spirală; pompe cu turbină
verticală; pompe de apă; pompe de apă
acţionate cu motor; pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic; pompe de apă pentru băi
SPA; pompe de apă pentru piscine; pompe de
circulaţie; pompe de gresare; pompe de
presiune; pompe de înaltă presiune; pompe
(maşini); pompe electrice; pompe electrice
submersibile.
8 Unelte manuale pentru construcţie, reparaţie
şi întreţinere; unelte pentru agricultură,
grădinărit şi peisagistică; aparate de sudură
non-ele strice; chei pentru filiere; clichete
(unelte); cuţite pentru bricolaj; burghie (unelte
manuale); burghie de pământ; burghie pentru
bormaşină.
9 Încărcătoare pentru acumulatoare electrice;
alimentatoare pentru acumulatoare. 
11 Arzătoare, boilere şi încălzitoare; aparate
combinate de încălzire şi aer condiţionat;
aparate cu aer cald; aparate de aer condiţionat
electrice; aparate de încălzire a aerului. 
12 Tractoare de grădină pentru tunderea
peluzelor.
35 Analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; asistenţă în afaceri (comerciale),
management şi servicii administrative; servicii
de publicitate,marketing şi prornovare;
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse (cu excepţia transportului lor) pentru
a putea fi cumpărate căt mai comod;servicii de
informare a consumatorilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06756
(151) 07/10/2016
(732) S.C. INVISIBLE NATURE S.R.L.,

Str. Constantin Rădulescu Motru nr.
22, bl. 46, sc. 1, ap. 10, etaj 2, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Nature Love Stories

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice
forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06757
(151) 07/10/2016
(732) S.C. ANA HOTELS S.A., B-dul

Poligrafiei nr. 1C, sector 1, 013704,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ESSENZA - PURE WELLNESS by ANA
HOTELS

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:250125; 261501;

270501; 270511; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06758
(151) 07/10/2016
(732) POPA LIGIA-ANDREEA, Str. Poet

Grigore Alexandrescu nr. 7, ap. 23,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

WEB FOR CLUJ

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

35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poşta sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; 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-urilor web sau al emisiunilor
de teleshoping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau a
"înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice; oferta de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicaţii;
relaţii publice; furnizare de anunţuri
publicitare accesibile prin reţele de
comunicaţii şi de calculatoare, inclusiv prin
internet şi site-uri de internet; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; managementul
tranzacţiilor în afaceri; ghid în afaceri;
managementul sistemelor de franciza; servicii
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de import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea de
publicaţii on-line pe suport electronic; buletine
informative pe suport electronic; producţie de
programe radio şi tv; servicii de informare;
servicii de traducere; servicii de editare de
cărţi; educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de evenimente;
activităţi de întreţinere corporală (educaţie
fizică); servicii de divertisment; servicii de

divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programare, creare de soft; crearea şi
menţinerea propriului website.

˜˜˜˜˜˜˜


