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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02552

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/04/2016 RESTIVAN RADU

Denumire
Marcă
(540)
321sport

2 M 2016 02553

08/04/2016 CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA

PIP TECHNOLOGY probiotic in
progress technology

3 M 2016 02554

08/04/2016 CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA

biotop

4 M 2016 02555

08/04/2016 CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA

SPF stabilised probiotic ferment

5 M 2016 02556

08/04/2016 S.C. NTS PAY S.R.L.

NTS Pay Payment system

6 M 2016 02557

08/04/2016 S.C. AGRICOLA GIRUETA S.R.L.

PELERIN

7 M 2016 02558

08/04/2016 S.C. STEHOS ACERO S.R.L.

ECOPLAS

8 M 2016 02559

08/04/2016 ASOCIATIA DE ECOTURISM DIN aer Asociatia de Ecoturism din
ROMANIA
Romania

9 M 2016 02560

08/04/2016 ASOCIATIA DE ECOTURISM DIN ECO-ROMANIA CERTIFIED BY
ROMANIA
AER

10 M 2016 02562

08/04/2016 ASCLEPIMED DENTAL CLINICS
S.R.L.

Bio-Prop

11 M 2016 02563

08/04/2016 S.C. ANDRI RODAV S.R.L.

PRIMUL GOSPODAR

12 M 2016 02564

08/04/2016 IVAN GHEORGHE
PETCUT IONUT RAZVAN

Cataleya

13 M 2016 02565

08/04/2016 HATTRICK BET S.R.L.

CASA PARIURILOR

14 M 2016 02566

08/04/2016 AUCHAN ROMÂNIA S.A.

Vape BOUTIQUE

15 M 2016 02567

08/04/2016 AUCHAN ROMÂNIA S.A.

Vape BOUTIQUE

16 M 2016 02568

08/04/2016 AUCHAN ROMÂNIA S.A.

Vape BOUTIQUE

17 M 2016 02569

08/04/2016 CUBREACOV ION

BECIUL MOLDOVENESC
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 02570

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/04/2016 CRĂCIUN CRISTIAN

Denumire
Marcă
(540)
ANOTHER BRICK for YOUR
HOME The New Real Estate
Experience

19 M 2016 02571

08/04/2016 SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

20 M 2016 02572

08/04/2016 SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

21 M 2016 02573

08/04/2016 SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

22 M 2016 02574

08/04/2016 POPESCU CLAUDIA VALENTINA AIVAF
ENE ALEXANDRU

23 M 2016 02575

08/04/2016 S.C. PUPAZAN SECURITY S.R.L. PUPĂZAN SECURITY

24 M 2016 02576

08/04/2016 Tyco Fire & Security GmbH

25 M 2016 02577

08/04/2016 AFI TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. La femme fatale

26 M 2016 02578

08/04/2016 AFI TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. Baltagul

27 M 2016 02579

08/04/2016 PepsiCo, Inc.

FOOTBOL

28 M 2016 02580

08/04/2016 FUNDATIA COMOARA
SUFLETULUI

COMOARA SUFLETULUI MMXV

29 M 2016 02581

08/04/2016 S.C. DANCO VISION S.R.L.

Digital U It's all about online

30 M 2016 02583

08/04/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

AGRISOL

31 M 2016 02584

08/04/2016 SEGURO SECURITY S.R.L.

seguro

32 M 2016 02585

08/04/2016 S.C. MT FABRICA S.R.L.

HiFi FURNITURE

2
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şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
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; dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăuntoare; fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 02552
(151) 08/04/2016
(732) RESTIVAN RADU, Str. Mircea
Vodă nr. 34, bl. M1, et. 1, ap. 4, sector
3, 030668, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
321sport

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02553
(151) 08/04/2016
(732) CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA, Splaiul
Independenţei nr. 2J, et. 6, ap. 39,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 02554
(151) 08/04/2016
(732) CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA, Splaiul
Independenţei nr. 2J, et. 6, ap. 39,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

PIP TECHNOLOGY probiotic in
progress technology

(540)

(591) Culori revendicate:gri, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:261501; 270507;
270511; 270512; 270522; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii

biotop
3
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(591) Culori revendicate:gri, negru, roşu

(210) M 2016 02555
(151) 08/04/2016
(732) CABINET DE AVOCAT DORU
MIHAI GIUGULA, Splaiul
Independenţei nr. 2J, et. 6, ap. 39,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:260418; 261501;
270515; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
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; dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăuntoare; fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(540)

SPF stabilised probiotic ferment
(591) Culori revendicate:gri, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 261501;
270508; 270517; 270522; 270524;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
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; dezinfectante, produse pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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distrugerea animalelor dăuntoare; fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 02557
(151) 08/04/2016
(732) S.C. AGRICOLA GIRUETA S.R.L.,
Str. Decebal nr. 39, Judeţul Vâlcea,
245700, DRĂGĂŞANI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02556
(151) 08/04/2016
(732) S.C. NTS PAY S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu nr. 6D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

PELERIN

NTS Pay Payment system

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice inclusiv vinuri.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de restaurante, servicii oferite de
crame; servicii de cazare temporară.

(591) Culori revendicate:bleumarin
(531) Clasificare Viena:011523; 150702;
210117; 260116; 260118; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02558
(151) 08/04/2016
(732) S.C. STEHOS ACERO S.R.L., Şos.
Banatului nr. 2, depozitul nr. 7,
Judeţul Ilfov, , CHITILA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02559
(151) 08/04/2016
(732) ASOCIATIA DE ECOTURISM
DIN ROMANIA, Str. Dr. Ioan
Senchea nr. 162, judeţul Braşov, ,
ZARNESTI ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(540)
ECOPLAS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

aer Asociatia de Ecoturism din Romania
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:020123; 040505;
270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:230101; 240113;
240115; 270501;

material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02576
(151) 08/04/2016
(732) Tyco Fire & Security GmbH, Victor
von Bruns-Strass, nr. 21,, 8212,
NEUHAUSEN AM RHEINFALL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02575
(151) 08/04/2016
(732) S.C. PUPAZAN SECURITY S.R.L.,
Str. Mihai Viteazu nr. 3, Jud.
Hunedoara, , PETROŞANI
ROMANIA

(540)
SUPERTAG

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Dispozitive de supraveghere / monitorizare
articolelor electronice.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

PUPĂZAN SECURITY
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2016 02577
(151) 08/04/2016
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Ceremusului, nr. 18A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02579
(151) 08/04/2016
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
nr. 54, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
La femme fatale

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Ciocolată.

FOOTBOL

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
29 Gustări gata preparate constând în principal
din cartofi şi cipsuri, nuci preparate, produse
din nuci, seminţe procesate, fructe, legume
sau combinaţii ale acestora; cipsuri de cartofi
(potato chips), cipsuri de cartofi (potato
crisps).
30 Gustări gata preparate constând în principal
din seminţe, porumb, cereale sau combinaţii
ale acestora, cipsuri din porumb, cipsuri de
tortilla.

(210) M 2016 02578
(151) 08/04/2016
(732) AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Ceremusului, nr. 18A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)
Baltagul

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02580
(151) 08/04/2016
(732) F U N D A T I A
COMOARA
SUFLETULUI, Str. simion Oros
(1885-1972), nr. 3, Jud. Sălaj, 450045,
ZALAU ROMANIA

(210) M 2016 02581
(151) 08/04/2016
(732) S.C. DANCO VISION S.R.L., Str.
Fabricii nr. 4A-4, bl. 15E, sc. 2, et. 7,
ap. 90, sector 6, 60823, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

Digital U It's all about online

COMOARA SUFLETULUI MMXV

(591) Culori revendicate:gri, mov
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;
260418; 270501; 270512; 290112;

(591) Culori revendicate:albastru violet, alb,
portocaliu, violet, albastru, albastru
deschis, verde, galben, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate online.

(531) Clasificare Viena:011523; 050320;
050502; 150701; 260119; 270106;
270501; 270502; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

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

(210) M 2016 02583
(151) 08/04/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
AGRISOL
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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.

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz, alb,
gri, negru
(531) Clasificare Viena:010102; 030114;
030124; 270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02585
(151) 08/04/2016
(732) S.C. MT FABRICA S.R.L., Str.
Pictor Ştefan Dumitrescu, nr. 4, bl. 19,
sc. 2, ap. 29, parter, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02584
(151) 08/04/2016
(732) SEGURO SECURITY S.R.L., Str.
Avram Iancu nr. 4, Jud. Constanţa, ,
AGIGEA ROMANIA

(540)

(540)
HiFi FURNITURE
(531) Clasificare Viena:260409; 270507;
270509; 270517; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori

seguro
10
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ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 02560
(151) 08/04/2016
(732) ASOCIATIA DE ECOTURISM
DIN ROMANIA, Str. Dr. Ioan
Senchea nr. 162, judeţul Braşov, ,
ZARNESTI ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02562
(151) 08/04/2016
(732) ASCLEPIMED DENTAL CLINICS
S.R.L., Str. Doctor Grigore
Romniceanu nr. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

ECO-ROMANIA CERTIFIED BY AER

Bio-Prop
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020123; 040505;
260314; 270501; 270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
11
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

galben, verde, maro, negru, alb
(531) Clasificare Viena:010302; 010306;
010320; 020115; 060725; 090110;
250119; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02563
(151) 08/04/2016
(732) S.C. ANDRI RODAV S.R.L., Str.
Lavitei nr. 42A, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02564
(151) 08/04/2016
(732) IVAN GHEORGHE, Bd. 1 Mai nr.
37, bl. C14, sc. 2, et. 9, ap. 83, sect. 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(732) PETCUT IONUT RAZVAN, Str.
Alexandru Ivasiuc nr. 32-40, bl. E6,
sc. 1, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)
PRIMUL GOSPODAR
(591) Culori

revendicate:albastru,

roşu,

Cataleya
12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 08.04.2016

(531) Clasificare Viena:050510; 050518;
050520; 050521; 260406; 260418;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Materiale tipărite precum (dar fără a ne
limita): cărţi, broşuri, reviste, ziare.
41 Pariuri, jocuri şi jocuri de noroc; informare
şi consiliere cu privire la pariuri, jocuri şi
jocuri de noroc; diverstisment, servicii de
cazino şi loterie; servicii de pariuri, pariuri
electronice, jocuri şi jocuri de noroc furnizate
prin internet, în mediul online.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Florării; aranjamentul florilor; servicii de
artă florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică; servicii de amenajare
a aranjamentelor florale pentru interiorul
clădirilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02565
(151) 08/04/2016
(732) HATTRICK BET S.R.L., Str.
Negoiu nr.12, etaj 2, biroul nr.20,
sector 3, , Bucureşti ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02566
(151) 08/04/2016
(732) AUCHAN ROMÂNIA S.A., Str.
Braşov nr. 25, et. 4, cam. 1, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

CASA PARIURILOR
(591) Culori revendicate:galben,
negru, alb

Vape BOUTIQUE

roşu,

(531) Clasificare Viena:011511; 261113;
270508; 270509; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

(531) Clasificare Viena:160317; 210301;
260116; 270501; 290114;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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;
cd-uri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
(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 deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

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;
cd-uri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitală; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
(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 deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02567
(151) 08/04/2016
(732) AUCHAN ROMÂNIA S.A., Str.
Braşov nr. 25, et. 4, cam. 1, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
Vape BOUTIQUE
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digitală; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
(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 deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 02568
(151) 08/04/2016
(732) AUCHAN ROMÂNIA S.A., Str.
Braşov nr. 25, et. 4, cam. 1, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Vape BOUTIQUE

(210) M 2016 02569
(151) 08/04/2016
(732) CUBREACOV ION, Str. Domneasca
nr. 75, bl. D, sc. 1, ap. 1, parter,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 2975C), albastru-turcoaz
(pantone 326C)

(540)

(531) Clasificare Viena:011511; 261113;
270508; 270509; 270515; 290104;

BECIUL MOLDOVENESC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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;
cd-uri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

15
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(210) M 2016 02570
(151) 08/04/2016
(732) CRĂCIUN CRISTIAN, Str. Emanoil
Gojdu nr. 5, et. 1, ap. 5, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 02571
(151) 08/04/2016
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi
83412 Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, ,
GAZIANTEP TURCIA
(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ANOTHER BRICK for YOUR HOME
The New Real Estate Experience

(540)

(591) Culori revendicate:roşu-cărămiziu
(531) Clasificare Viena:071501; 090121;
270501; 270507; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(591) Culori revendicate:albastru, maro,
verde, galben, alb, portocaliu, roz
(531) Clasificare Viena:050706; 050722;
080120; 080121; 260119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, cacao; băuturi pe bază de cafea sau
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluşte umplute, tăiţei, produse de patiserie şi
produse de panificaţie pe bază de făină;
deserturi pe baza de făină şi ciocolată; pâine,
simit (covrig turcesc în formă de inel presarat
cu seminţe de susan), pogaca (covrig turcesc),
pită, sandvişuri, katmer (produs de patiserie
turcesc), plăcinte, torturi, baklava (desert
turcesc pe bază de aluat glazurat cu sirop),
kadayif (desert turcesc pe baza de aluat);
deserturi pe baza de aluat glazurat cu sirop;
budincă, cremă de ou pentru prăjituri,
kazandibi (budincă turcească), budincă de

˜˜˜˜˜˜˜
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orez, keskul (budincă turcească), miere,
propolis pentru consum uman, propolis pentru
scopuri alimentare, condimente pentru
mâncăruri, vanilie (aromă), condimente, sosuri
(condimente), sos tomat; drojdie, praf de copt,
preparate naturale pentru îmbunătăţirea formei
şi culorii produselor făinoase şi pentru
conservarea acestora; făină, griş, amidon
pentru mâncăruri; zahăr, zahăr cubic, zahăr
pudră, ceai, ceai cu gheaţă, produse de
cofetărie, ciocolată, biscuiţi, biscuiţi (crackers),
napolitane, ciocolată cu lapte, tarte, torturi,
ciocolată şi produse de cofetărie cu caramel;
gumă de mestecat (nu de uz medical),
îngheţată, gheaţă de consum, sare; gustări pe
bază de cereale, floricele de porumb, ovăz
zdrobit, fulgi de porumb, cereale pentru mic
dejun, grâu procesat pentru consum uman, orz
zdrobit pentru consum uman, ovăz procesat
pentru consum uman, secară procesată pentru
consum uman, orez; melasă pentru alimente.

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro-închis, maro-cafeniu, roz, alb,
verde
(531) Clasificare Viena:080120; 080121;
110102; 250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, cacao; băuturi pe bază de cafea sau
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluşte umplute, tăiţei, produse de patiserie şi
produse de panificaţie pe bază de făină;
deserturi pe baza de făină şi ciocolată; pâine,
simit (covrig turcesc în formă de inel presarat
cu seminţe de susan), pogaca (covrig turcesc),
pită, sandvişuri, katmer (produs de patiserie
turcesc), plăcinte, torturi, baklava (desert
turcesc pe bază de aluat glazurat cu sirop),
kadayif (desert turcesc pe baza de aluat);
deserturi pe baza de aluat glazurat cu sirop;
budincă, cremă de ou pentru prăjituri,
kazandibi (budincă turcească), budincă de
orez, keskul (budincă turcească), miere,
propolis pentru consum uman, propolis pentru
scopuri alimentare, condimente pentru
mâncăruri, vanilie (aromă), condimente,
sosuri (condimente), sos tomat; drojdie, praf
de copt, preparate naturale pentru
îmbunătăţirea formei şi culorii produselor
făinoase şi pentru conservarea acestora; făină,
griş, amidon pentru mâncăruri; zahăr, zahăr
cubic, zahăr pudră, ceai, ceai cu gheaţă,
produse de cofetărie, ciocolată, biscuiţi,
biscuiţi (crackers), napolitane, ciocolată cu
lapte, tarte, torturi, ciocolată şi produse de
cofetărie cu caramel; gumă de mestecat (nu de
uz medical), îngheţată, gheaţă de consum,
sare; gustări pe bază de cereale, floricele de
porumb, ovăz zdrobit, fulgi de porumb,
cereale pentru mic dejun, grâu procesat pentru
consum uman, orz zdrobit pentru consum
uman, ovăz procesat pentru consum uman,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02572
(151) 08/04/2016
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi
83412 Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, ,
GAZIANTEP TURCIA
(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
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secară procesată pentru consum uman, orez;
melasă pentru alimente.

turcesc), plăcinte, torturi, baklava (desert
turcesc pe bază de aluat glazurat cu sirop),
kadayif (desert turcesc pe baza de aluat);
deserturi pe baza de aluat glazurat cu sirop;
budincă, cremă de ou pentru prăjituri,
kazandibi (budincă turcească), budincă de
orez, keskul (budincă turcească), miere,
propolis pentru consum uman, propolis pentru
scopuri alimentare, condimente pentru
mâncăruri, vanilie (aromă), condimente,
sosuri (condimente), sos tomat; drojdie, praf
de copt, preparate naturale pentru
îmbunătăţirea formei şi culorii produselor
făinoase şi pentru conservarea acestora; făină,
griş, amidon pentru mâncăruri; zahăr, zahăr
cubic, zahăr pudră, ceai, ceai cu gheaţă,
produse de cofetărie, ciocolată, biscuiţi,
biscuiţi (crackers), napolitane, ciocolată cu
lapte, tarte, torturi, ciocolată şi produse de
cofetărie cu caramel; gumă de mestecat (nu de
uz medical), îngheţată, gheaţă de consum,
sare; gustări pe bază de cereale, floricele de
porumb, ovăz zdrobit, fulgi de porumb,
cereale pentru mic dejun, grâu procesat pentru
consum uman, orz zdrobit pentru consum
uman, ovăz procesat pentru consum uman,
secară procesată pentru consum uman, orez;
melasă pentru alimente.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02573
(151) 08/04/2016
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi
83412 Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, ,
GAZIANTEP TURCIA
(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:violet, maro, verde,
portocaliu, alb, roz, galben
(531) Clasificare Viena:011521; 080102;
080121; 080122; 080301; 250119;
290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, cacao; băuturi pe bază de cafea sau
cacao, băuturi pe bază de ciocolată, paste,
găluşte umplute, tăiţei, produse de patiserie şi
produse de panificaţie pe bază de făină;
deserturi pe baza de făină şi ciocolată; pâine,
simit (covrig turcesc în formă de inel presarat
cu seminţe de susan), pogaca (covrig turcesc),
pită, sandvişuri, katmer (produs de patiserie
18
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(210) M 2016 02574
(151) 08/04/2016
(732) P O P E S C U
CLAUDIA
VALENTINA, Str. Serg. Major. Ghe.
Iorga nr. 6, bl. 53A, sc. 1, et. 1, ap. 7,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ENE ALEXANDRU, Aleea Cameliei
nr. 2A, bl. LE 51, sc. B, et. 2, ap. 23,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

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

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
AIVAF

19

ERATA
Referitor la cererile de înregistrare M/2016/01913 şi M/2016/01916 din
data de 18/03/2016 publicate în 25/03/2016, în urma unor precizări transmise de
către mandatarul cererilor, clasa 30 va avea următorul cuprins: Creme; glazuri;
topping-uri (sosuri); preparate culinare sub formă de umpluturi (mâncare).

ERATA
Referitor la depozitul M 2016 02351, publicat în data de
08.04.2016 denumirea corectă a mărcii este Bistrothèque.

