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Cereri Mărci publicate în data de 15/06/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04025 08/06/2016 RAIFFEISEN BANK S.A. CONFORT

2 M 2016 04026 08/06/2016 RAIFFEISEN BANK S.A. EXTRACONFORT

3 M 2016 04027 08/06/2016 RAIFFEISEN BANK S.A. CONFORTPLUS

4 M 2016 04105 08/06/2016 GREAT TECHNOLOGIES S.R.L. Izvoarele

5 M 2016 04106 08/06/2016 GREAT TECHNOLOGIES S.R.L. Izvorul vieţii

6 M 2016 04107 08/06/2016 ROINSTAL PROFESIONAL S.R.L. Roinstal

7 M 2016 04108 08/06/2016 S.C. BIOEXPERT S.R.L. WISS

8 M 2016 04109 08/06/2016 VOICU DANIEL-MARIAN KIDIMAGAZIN.RO revista
mămicilor descurcăreţe

9 M 2016 04110 08/06/2016 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

The Supreme Council of
Inspectors General, Knights
Commanders of the 33rd Degree
of the Ancient and Accepted
Scottish Rite of Freemasonry,
Romania

10 M 2016 04111 08/06/2016 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

Supreme Council of Romania,
33/, Ancient and Accepted
Scottish Rite of Freemasonry

11 M 2016 04112 08/06/2016 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

Supremul Consiliu din România,
33/, Ritul Scoţian Antic şi
Acceptat al Francmasoneriei

12 M 2016 04113 08/06/2016 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

The Supreme Council of the 33rd
and Last Degree of the Ancient
and Accepted Scottish Rite of
Romania

13 M 2016 04114 08/06/2016 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

Supremul Consiliu de Grad 33 şi
Ultim al Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat din România

14 M 2016 04115 08/06/2016 S.C. GOOD PEOPLE S.A. CLEAN EAT
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15 M 2016 04116 08/06/2016 S.C. TOTAL DIAGNOSTIC
CENTER S.R.L.

MEDICARE

16 M 2016 04117 08/06/2016 POPESCU ADRIAN EDMONDO BINILI ÎNVINGE!

17 M 2016 04118 08/06/2016 S.C. TREI DION PIZZA S.R.L. DE LA 1761 BERĂRIA 700
OSPĂTĂRIE TRADIŢIONALĂ

18 M 2016 04119 08/06/2016 NASTA RALUCA INNOVA

19 M 2016 04120 08/06/2016 NASTA RALUCA INNOVA

20 M 2016 04121 08/06/2016 S.C. SOFI FLOWERS S.R.L. floraria sofia flori cu drag

21 M 2016 04122 08/06/2016 NASTA RALUCA INNOVA INTERIORISM

22 M 2016 04123 08/06/2016 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Pachetul Smart pentru birou

23 M 2016 04124 08/06/2016 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Pachetul Comfort

24 M 2016 04125 08/06/2016 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Pachetul Security

25 M 2016 04126 08/06/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L. MAXMOBIL

26 M 2016 04127 08/06/2016 S.C. BLUE PEOPLE S.R.L. MAXCOLD

27 M 2016 04128 08/06/2016 TRANS EXPED PERTE S.R.L. Pico Bello

28 M 2016 04129 08/06/2016 S.C. MADISON COMPANY S.R.L. GOLDEN MONDO

29 M 2016 04130 08/06/2016 S.C. ENIGMA TRADING 2000
S.R.L.

smiley cleaning

30 M 2016 04131 08/06/2016 BOGHIU MARIANA BELLE MARIE

31 M 2016 04132 08/06/2016 SASHA SECURITY S.R.L. SASHA SECURITY

32 M 2016 04133 08/06/2016 MOD EXPRES INTERTRANS
S.R.L.

MODEXPRES INTERTRANS

33 M 2016 04134 08/06/2016 PROAGROSERVICE S.R.L. PRO AGROSERVICE

34 M 2016 04135 08/06/2016 FRESH DIEMA SAN S.R.L. CURĂŢEL DIEMA SAN
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35 M 2016 04136 08/06/2016 TOLEA CLARA Muslim

36 M 2016 04137 08/06/2016 S.C. ELEVEN RESTAURANT
S.R.L.

ELEVEN RESTAURANT

37 M 2016 04138 08/06/2016 S.C. ONLINE HUB S.R.L. Online Hub

38 M 2016 04139 08/06/2016 S.C. URSUS BREWERIES S.A. Potaissa

39 M 2016 04140 08/06/2016 S.C. URSUS BREWERIES S.A. VULTURUL

40 M 2016 04141 08/06/2016 S.C. URSUS BREWERIES S.A. NAPOCA

41 M 2016 04142 08/06/2016 NUFARM GMBH & CO KG KUPFEROL

42 M 2016 04143 08/06/2016 SPATARU VASILE DAN MEATBOX super fresh

43 M 2016 04144 08/06/2016 S.C. NATEX INT S.R.L. SERKON makina

44 M 2016 04145 08/06/2016 S.C. NATEX INT S.R.L. Yuna automation

45 M 2016 04146 08/06/2016 S.C. NATEX INT S.R.L. SIRUBA INDUSTRIAL SEWING
MACHINE

46 M 2016 04147 08/06/2016 FRASENIUC SERGHEI utilomat Gata plata!

47 M 2016 04148 08/06/2016 CECAN IURIE EasyPay SYSTEM Soluţii şi
terminale de plată

48 M 2016 04149 08/06/2016 BALUTA ANCA-ELENA ArtSmile arta de a crea zambete

49 M 2016 04150 08/06/2016 S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L.

MR. PINOCCHIO
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(210) M 2016 04025
(151) 08/06/2016
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Calea

Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky
Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONFORT

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04026
(151) 08/06/2016
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Calea

Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky
Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXTRACONFORT

  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04027
(151) 08/06/2016
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Calea

Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky
Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONFORTPLUS

  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04138
(151) 08/06/2016
(732) S.C. ONLINE HUB S.R.L., Str. Emil

Racoviţă nr. 70, bl. 91A1, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Online Hub

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben
  (531) Clasificare Viena:031304; 031324;

270303; 270508; 290112;  

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

35 Servicii de marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04128
(151) 08/06/2016
(732) TRANS EXPED PERTE S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 84, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C R I S T I A N
MARIUS ENACHE, Str. Dr. Nicolae
Turnescu, nr.6, ap.2 Bucureşti

(540)

Pico Bello

(591) Culori revendicate:pantone 012C,
pantone 300C, pantone 299C, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 011521;

011524; 180109; 180123; 260118;
270501; 290114;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04105
(151) 08/06/2016
(732) GREAT TECHNOLOGIES S.R.L.,

Arh. Ionescu Grigore nr. 63, bl. T73,
sc. B, et. 4, ap. 40, sector 2, 023574,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Izvoarele

  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04106
(151) 08/06/2016
(732) GREAT TECHNOLOGIES S.R.L.,

Arh. Ionescu Grigore nr. 63, bl. T73,
sc. B, et. 4, ap. 40, sector 2, 023574,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Izvorul vieţii

  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04123
(151) 08/06/2016
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pachetul Smart pentru birou

  

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

38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04124
(151) 08/06/2016
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pachetul Comfort

  

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

38 Telecomunicaţii.
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 04125
(151) 08/06/2016
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pachetul Security

  

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

38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04126
(151) 08/06/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.

Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI ROMANIA 

(540)

MAXMOBIL

  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 08/06/2016

9

(210) M 2016 04127
(151) 08/06/2016
(732) S.C. BLUE PEOPLE S.R.L., Şos.

Păcurari, nr. 127, et. 5, Jud. Iaşi,
700544, IAŞI ROMANIA 

(540)

MAXCOLD

  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04129
(151) 08/06/2016
(732) S.C. MADISON COMPANY S.R.L.,

Calea Bucureşti nr. 99, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

GOLDEN MONDO

  

(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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04130
(151) 08/06/2016
(732) S.C. ENIGMA TRADING 2000

S.R.L., Str. Matei Basarab nr.18,
parter, camera 1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

smiley cleaning

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010320; 010703;

270501; 270507; 290112;  

(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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04131
(151) 08/06/2016
(732) BOGHIU MARIANA, Comuna

Măgura, Jud. Bacău, , SAT MĂGURA
ROMANIA 

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

(540)

BELLE MARIE

  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
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agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04107
(151) 08/06/2016
(732) ROINSTAL PROFESIONAL

S.R.L., Str. Mihai Jora, nr. 13, ap. 21,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Roinstal

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050315;

250125; 270501;  

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

6 Instalaţii pentru plafon (metalice); conducte
metalice pentru instalaţii de ventilare;
conducte metalice pentru instalaţii de
ventilaţie; conducte metalice pentru instalaţii
de climatizare; conducte metalice pentru
instalaţii de aer condiţionat; conducte metalice
pentru instalaţii de canalizare (neelectrice);
conducte metalice pentru instalaţii de încălzire

centrală; conducte de descărcare (metalice)
pentru instalaţii de construcţii; conducte
metalice pentru instalaţii de ventilare şi
climatizare; instalaţii metalice pentru
conducte de canalizare (altele decât cele
electrice); racorduri metalice pentru instalaţii
hidraulice.
7 Instalaţii de pompare; instalaţii de
condensare; instalaţii pentru drenarea
subsolului; pompe pentru instalaţii de
încălzire; instalaţii de pompare de fluide;
instalaţii hidraulice de transport prin conducte;
motoare electrice pentru instalaţii de încălzire;
compresoare frigorifice pentru instalatiile de
încălzit; compresoare frigorifice pentru
instalatiile de răcit; instalaţii hidroelectrice
pentru producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice); pompe pentru instalaţiile de
recuperare a agentului frigorific.
9 Instalaţii de cabluri electrice; instalaţii de
control (electrice); instalaţii electrice pentru
controlul debitului; instalaţii electrice de
control al accesului; aparate cu telecomandă
pentru instalaţii de aer condiţionat; instalaţii
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice); aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară.
11 Instalaţii sanitare; instalaţii de climatizare;
instalaţii de iluminat; instalaţii de încălzire;
instalaţii pentru dezumidificare; instalaţii
sanitare electrice; instalaţii pentru umidificare;
instalaţii de uscare; instalaţii de baie; instalaţii
de saună; instalaţii de aerisire; instalaţii de
ventilare; instalaţii sanitare portabile; instalaţii
de duş; vane (instalaţii sanitare); instalaţii de
canalizare; instalaţii pentru sterilizare;
instalaţii de climatizare); instalaţii de răcire;
instalaţii automate de irigare; instalaţii pentru
gestionarea aerului; lămpi pentru instalaţii
electrice; instalaţii sanitare de baie; instalaţii
pentru răcirea aerului; instalaţii industriale de
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tratare; aparate şi instalaţii sanitare; instalaţii
pentru producerea aburului; instalaţii pentru
încălzirea aerului; instalaţii pentru purificarea
apei; conducte pentru instalaţii sanitare;
instalaţii de extragere (ventilaţie); duşuri
(instalaţii de baie); instalaţii pentru extragerea
aerului; instalaţii pentru recircularea aerului;
robinete (accesorii pentru instalaţii); instalaţii
pentru purificarea aerului; instalaţii de
încălzire industriale; instalaţii de ventilare
industriale; instalaţii pentru răcirea apei;
instalaţii de încălzire solară; instalaţii agricole
pentru irigare; răcitoare de lichide (instalaţii);
filtre pentru instalaţii industriale; instalaţii de
apă caldă; robinete pentru instalaţii sanitare;
instalaţii industriale de răcire; instalaţii
sanitare şi de baie şi accesorii pentru instalaţii;
instalaţii de umidificare a aerului; aparate şi
instalaţii de încălzire; duze pentru instalaţii de
baie; instalaţii pentru purificarea apelor
reziduale; instalaţii de încălzire cu gaz;
arzătoare pentru instalaţii de încălzit; instalaţii
de climatizare a aerului; instalaţii de
condiţionare a aerului; instalaţii de tratare a
apei; instalaţii de filtrare a apei; valve
(accesorii pentru instalaţii sanitare); instalaţii
de încălzire pe gaz; instalaţii pentru căzi de
masaj; aspersoare (automate) pentru instalaţii
subterane; instalaţii de încălzire pentru fluide;
cazane pentru instalaţii de încălzit; instalaţii
de iluminat pentru exterior; instalaţii
industriale pentru filtrarea lichidelor; instalaţii
pentru răcirea apei potabile; instalaţii de
conducte de apa; instalaţii pentru răcirea apei;
instalaţii de desalinizare a apei; instalaţii de
distilare a apei; registre pentru instalaţii de
ventilaţie; instalaţii de răcire pentru fluide;
instalaţii de distribuţie a aerului; instalaţii de
filtrare a aerului; instalaţii de filtrare de aer;
instalaţii de dedurizare a apei; instalaţii de
baie cu duş; instalaţii centralizate de aer
condiţionat; instalaţii pentru tratarea apei

reziduale; instalaţii de epurare a gazelor;
instalaţii de încălzire prin pardoseală; pişoare
(componente ale instalaţiilor sanitare);
instalaţii de încălzire centrală pe gaz; instalaţii
de epurare a apei reziduale; instalaţii de
purificare pentru ape reziduale; instalaţii
pentru încălzirea bazinelor de înot; instalaţii
automate de irigare pentru plante; instalaţii
pentru recuperarea căldurii de aer; instalaţii de
iluminare electrice de interior; instalaţii de
incalzire cu apă caldă; robinete de golire
(accesorii pentru instalaţii); instalaţii pentru
răcirea şi încălzirea apei; instalaţii pentru
încălzire ambientală cu gaz; accesorii pentru
instalaţii sanitare de apă; instalaţii de încălzire
de uz industrial; instalaţii de încălzire cu
circuit închis; ventilatoare pentru instalaţii de
aer condiţionat; cazane pentru instalaţii
centrale de încălzire; instalaţii pentru băi
balneare cu hidromasaj; instalaţii de încălzire
amplasate sub covor; radiatoare pentru
instalaţii de încălzire centrală; instalaţii de
evacuare a apelor reziduale; instalaţii de
epurare a apelor uzate; aparate şi instalaţii
pentru dedurizarea apei; dispozitive şi
instalaţii pentru dedurizarea apei; echipamente
pentru instalaţii de produs vapori; filtre de aer
pentru instalaţii industriale; instalaţii de răcire
care fac parte din instalaţiile de răcire a apei;
chiuvete de baie (componente de instalaţii
sanitare); pulverizator pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalaţii sanitare); instalaţii
de epurare a apelor uzate (purificare);
instalaţii fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine; instalaţii de aer condiţionat pentru uz
casnic; instalaţii de aer condiţionat de uz
comercial; instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat); instalaţii pentru purificare,
desalinizare şi climatizarea apei; vane
(instalaţii sanitare) folosite în centre
spitaliceşti; instalaţii de distribuţie a apei
pentru încălzire; instalaţii pentru tratarea apei
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prin procese osmotice; instalaţii de filtrare
pentru bazine de înot; instalaţii de aer
condiţionat de uz agricol; aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare);
instalaţii de baie folosite în scopuri sanitare;
mânere pentru rezervoare (piese pentru
instalaţii sanitare); filtre (componente de
instalaţii casnice sau industriale); aparate de
reglare pentru instalaţii de apă; instalaţii de
baie pentru alimentarea cu apă; filtre pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalaţii sanitare);
filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare); supape acţionate manual
pentru lucrări de instalaţii; ţevi ondulate
metalice (piese de instalaţii sanitare); instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
robinete pentru instalaţii de alimentare cu apă;
instalaţii de aer condiţionat de uz industrial;
instalaţii de desalinizare a apei de mare;
instalaţii de aer condiţionat de uz casnic;
radiatoare plate pentru instalaţiile de încălzire
centrală; vase pentru spălare (componente ale
instalaţiilor sanitare); ventile termostatice
(componente ale instalaţiilor de încălzire);
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat); instalaţii de combustie pentru
combustibili obţinuţi din deşeuri; vase de
expansiune pentru instalaţii de încălzire
centrală; instalaţii centralizate de aer
condiţionat (de uz industrial); instalaţii de
pulverizare pentru irigarea automată a
terenurilor; boilere pentru instalaţii de
alimentare cu apă caldă; cazane pe gaz pentru
instalaţii de încălzire centrală; supape de
control pentru duşuri (accesorii pentru
instalaţii); accesorii de pulverizare
(componente de instalaţii de duş); instalaţii
centralizate de aer condiţionat, de uz casnic;
supape (robinete), care constituie componente
ale instalaţiilor sanitare; dispozitive de
comanda (supape termostatice) pentru
instalaţii de încălzire; filtre pentru gaze

(componente de instalaţii casnice sau
industriale); instalaţii sanitare, alimentare cu
apă şi echipamente de salubritate; accesorii de
reglare pentru instalaţii de conducte de gaz;
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare); instalaţii de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei); instalaţii
de încălzire cu apă caldă (de uz industrial);
sisteme de control (valve termostatice) pentru
instalaţii de încălzire; ventile de aer pentru
instalaţiile de încălzit cu aburi; aparate pentru
reducerea presiunii folosite la instalaţiile de
gaz; serpentine sub formă de componente ale
instalatiilor de încălzire; serpentine sub formă
de componente ale instalaţiilor de răcire;
dispozitive de pulverizat pentru duş (accesorii
pentru instalaţii de apă); ţevi de scurgere
(accesorii pentru instalaţii de apă şi canal);
cazane sub formă de componente pentru
instalaţii centrale de încălzire; instalaţii de
sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei); robinete de apă sub formă de părţi de
instalaţii sanitare; bazine care fac parte din
instalaţiile de alimentare cu apă;
amestecătoare automatice sub formă de
componente ale instalaţiilor de duş; supape de
control termostatic (componente ale
instalaţiilor de incălzire centrală); accesorii de
reglare şi siguranţă pentru instalaţii de apă şi
gaz; serpentine (elemente de instalaţii de
distilare, de încălzire sau de răcire);
ventilatoare electrice sub formă de instalaţii
de ventilare de uz casnic; filtre folosite pentru
curăţarea gazelor (componente de instalaţii
casnice sau industriale); filtre pentru
purificarea aerului (piese de maşini sau
instalaţii de purificare); supape de control
pentru căzi de baie (accesorii pentru instalaţii
sanitare); supape de control termostatic
(componente ale instalaţiilor de alimentare cu
apă); supape de control de nivel, care
constituie componente ale instalaţiilor
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sanitare; ţevi flexibile ca părţi ale instalaţiilor
de apă şi canalizare pentru duş; ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă şi canalizare
pentru chiuvetă; ţevi flexibile ca părţi ale
instalaţiilor de apă şi canalizare pentru
lavoare; ţevi flexibile ca părţi ale instalaţiilor
de apă şi canalizare pentru baie; aparate
folosite pentru controlul presiunii apei
(dispozitive de siguranţă pentru instalaţiile de
apă); robinete de apă sub formă de parţi de
instalaţii de alimentare cu apă; dispozitive de
control termosensibile pentru valve acţionate
automat (componente ale instalaţiilor de
încălzire); dispozitive pentru reglarea căldurii
(supape) sub formă de componente ale
instalaţiilor de încălzire; dispozitive de control
cu solenoid pentru supape acţionate automat
(componente ale instalaţiilor de încălzire);
ventilatoare electrice sub formă de
componente ale instalaţiilor de aer condiţionat
de uz casnic.
19 Instalaţii pentru canalizare nemetalice;
instalaţii de conducte (nemetalice,
neelectrice); instalaţii de conducte
(non-electrice, nemetalice); instalaţii de
conducte din materiale nemetalice,
neelectrice; conducte nemetalice pentru
instalaţii de scurgere pentru acoperişuri;
conducte nemetalice pentru instalaţii de
ventilaţie şi climatizare; construcţii nemetalice
portabile care încorporează instalaţii pentru
toalete; ţevi de deversare (nemetalice) pentru
instalaţii de construcţii; ţevi de plastic destinat
utilizării în instalaţii sanitare; conducte
nemetalice de apă (altele decât piesele
instalaţiilor sanitare); ţevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalaţiilor sanitare);
capace de ventilaţie, nu din metal, pentru
conducte utilizate la instalaţiile de încălzire,
ventilaţie şi aer condiţionat.
21 Lavoare (lighene, nu părţi ale instalaţiilor
sanitare).

35 Servicii de vânzare cu ridicata în legatură
cu instalaţii sanitare; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu instalaţii sanitare;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalaţii de alimentare cu apă; vânzare prin
licitaţie publică; consultanţă privind tehnicile
de vânzare şi programele de vânzare; servicii
de vânzare prin licitaţii online prin internet;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu radiatoare; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu radiatoare; consultanţă privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu echipamente sanitare; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu echipamente
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de iluminat; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de răcire; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu echipamente de
încălzire; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu echipamente de încălzire; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de răcire; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcţii;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcţii; intermediere de
contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea şi vânzarea de produse; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcţie; servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
instrumente manuale pentru lucrări de
construcţie; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcţie; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcţie; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; servicii de comenzi
online computerizate; furnizarea unui ghid de
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publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe Internet;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
servicii de contractare pentru instalaţii de aer
condiţionat.
36 Furnizare de opţiuni multiple de plăţi prin
intermediul terminalelor electronice operate
de clienţi disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul; servicii de tranzacţii financiare
online; realizarea de operaţiuni financiare
online; furnizare de informaţii financiare
online.
37 Servicii de instalaţii de încălzire centrală;
lucrări de instalaţii sanitare; reparare de
instalaţii sanitare; instalare de instalaţii pentru
băi; întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor
sanitare; recondiţionarea instalaţiilor de aer
condiţionat; instalare şi întreţinere de instalaţii
fotovoltaice; servicii de întreţinere pentru
instalaţii industriale; închirieri de echipamente
de instalaţii sanitare; instalare şi întreţinere de
instalaţii termice solare; întreţinere şi reparaţii
de instalaţii de încălzire; instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire; întreţinere şi
reparare de instalaţii în clădiri; instalaţii de
maşinării electrice şi de generatoare; reparare
de instalaţii şi maşini pentru biogaz;
readaptare a instalatiilor de încălzire din
clădiri; recondiţionare, reparare şi întreţinere
a instalatiilor electrice; reparare de
echipamente electrice şi de instalaţii
electrotehnice; servicii de consiliere cu privire
la întreţinerea instalaţiilor; readaptare a
instalaţiilor de aer condiţionat din clădiri;
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalaţii; întreţinere, reparare şi
recondiţionare de aparate şi instalaţii
fotovoltaice; reparare şi întreţinere de
instalaţii pentru generarea de energie; servicii
de cămăşuială pentru repararea instalaţiilor de
construcţii industriale; redaptare instalaţiilor

de ventilaţie din clădiri; montare de instalaţii
de aprovizionare şi de distribuţie de gaze;
servicii de consiliere cu privire la repararea
instalaţiilor de ţevi; lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi de gaz; servicii
de consiliere cu privire la repararea de
instalaţii de apă; închiriere de aparatură pentru
lucrări de instalaţii de apă şi canalizare;
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
instalaţiilor de apă şi canal; întreţinere, service
şi reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; readaptare a
instalaţiilor de încălzire, de ventilare şi de aer
condiţionat din clădiri; servicii de instalaţii
pentru saune; servicii de instalaţii de solariu;
servicii de furnizare de instalaţii de saune;
servicii de instalaţii în scopul reabilitării
sănătăţii; servicii deinstalaţii pentru băi
publice pentru igienă personală; servicii de
furnizare de instalaţii de băi de soare.
38 Furnizare de instalaţii virtuale pentru
interactiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare; transmisie de informaţii online;
servicii de comunicare online; furnizarea de
forumuri online; furnizare de servicii de
comunicatii online; furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje intre
utilizatorii de calculatoare; transfer de
informaţii şi de date prin servicii online şi pe
internet.Servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu instalaţii sanitare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu instalaţii
sanitare; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalaţii de alimentare cu apă;
vânzare prin licitaţie publică; consultanţă
privind tehnicile de vânzare şi programele de
vânzare; servicii de vânzare prin licitaţii
online prin internet; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu radiatoare; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
radiatoare; consultanţă privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare; servicii de vânzare
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cu amănuntul în legatură cu echipamente
sanitare; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu echipamente sanitare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de iluminat; servicii de vânzare
cu ridicata în legatură cu echipamente de
răcire; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu echipamente de încălzire; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de încălzire; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu echipamente de
răcire; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje de construcţii; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcţii; intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcţie; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcţie; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcţie; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcţie; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de comenzi online
computerizate; furnizarea de servicii online de
comparare de preturi; furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet;
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile şi serviciile prestate de terţi
online pe internet; organizare de tranzactii
comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online.
40 Închiriere de dispozitive şi instalaţii de
răcire.
41 Rezervare de instalaţii pentru activităţi
fizice; furnizare de instalaţii pentru săli de
sport; furnizare de instalaţii pentru bazine de

înot; furnizare de instalaţii pentru
cinematografe şi teatre; furnizare de instalaţii
de recreere pentru cluburi; furnizare de
instalaţii de muzeu pentru expoziţii; pregătire
profesională a specialiştilor în domeniul
instalaţiilor; publicarea de materiale
multimedia online; furnizare de informaţii şi
ştiri online în domeniul formării profesionale.
42 Proiectare de instalaţii de încălzire;
proiectare şi planificare tehnică de instalaţii de
încălzire; servicii de proiectare tehnică de
instalaţii pentru electricitate; servicii de
proiectare tehnică de instalaţii pentru
încălzire; servicii de proiectare tehnică de
aparate şi instalaţii sanitare; proiectare şi
planificare tehnică de instalaţii de epurare a
apei; servicii de proiectare tehnică de instalaţii
pentru alimentare cu apă; servicii de
proiectare tehnică de aparate şi instalaţii de
răcire; găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04114
(151) 08/06/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, Bdul. Pache Protopopescu
nr. 16, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supremul Consiliu de Grad 33 şi Ultim al
Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din
România

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04115
(151) 08/06/2016
(732) S.C. GOOD PEOPLE S.A., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, Clădirea nr. 5,
sector 2, , 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)

CLEAN EAT

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

  
(531) Clasificare Viena:050901; 050923;

260116; 270501; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
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cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04116
(151) 08/06/2016
(732) S.C. TOTAL DIAGNOSTIC

CENTER S.R.L., Calea Floreasca nr.
60, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDICARE

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:241301; 270501;

270508; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04117
(151) 08/06/2016
(732) POPESCU ADRIAN EDMONDO,

Str. Unirii nr. 99A, judeţul Brăila,
810129, BRĂILA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

BINILI ÎNVINGE!

  

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

35 Publicitate; publicitate prin radio;
publicitate prin televiziune; scrierea şi
publicarea textelor publicitare; furnizare de
spaţii publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; producţia de material publicitar;
difuzarea de materiale publicitare; închirierea
de material publicitar; producţia de reclame
radio; producţia de reclame TV; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
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organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe de
radio; difuzarea de programe de televiziune;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; servicii ale agenţiilor
de presă (transmitere de ştiri); închiriere de
echipamente de radiodifuziune.
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
te l ev iz iune ;  p roduc ţ i e  de  f i lme
cinematografice; producţie de spectacole în
direct; organizare de concerte; organizare de
petreceri (divertisment); producţie şi
prezentare de programe de radio; producţia de
emisiuni radiofonice; servicii de divertisment
radiofonic; servicii de divertisment muzical;
servicii de reporteri de ştiri; montaj de
programe radiofonice; organizarea şi
susţinerea colocviilor, conferinţelor şi
seminariilor; publicare de texte, altele decât
textele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04118
(151) 08/06/2016
(732) S.C. TREI DION PIZZA S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 10, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

DE LA 1761 BERĂRIA 700 OSPĂTĂRIE
TRADIŢIONALĂ

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;

090110; 110308; 261108; 270501;
270511; 270711;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04119
(151) 08/06/2016
(732) NASTA RALUCA, Str. Badea Cârţan

nr. 60, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INNOVA

 
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04120
(151) 08/06/2016
(732) NASTA RALUCA, Str. Badea Cârţan

nr. 60, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INNOVA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04121
(151) 08/06/2016
(732) S.C. SOFI FLOWERS S.R.L., Str.

Ştefan cel Mare nr. 14A, Comuna
Carcea, judeţul Dolj, , SAT CARCEA
ROMANIA 

(540)

floraria sofia flori cu drag

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

050520; 270501; 270504; 270507;
270511; 290105;  

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

35 Publicitate; administraţie comercială;
analiza afacerilor comerciale; management de
afaceri comerciale; estimări referitoare la
afaceri comerciale; asistenţă pentru
întreprinderi le comerciale privind
managementul afacerilor lor; servicii de
consultanţă în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale; transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou); servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou);
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04122
(151) 08/06/2016
(732) NASTA RALUCA, Str. Badea Cârţan

nr. 60, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INNOVA INTERIORISM

  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04132
(151) 08/06/2016
(732) SASHA SECURITY S.R.L., Str.

Sfânta Vineri nr. 32, Tronson 2, bl.
A5, RT.3, ap. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SASHA SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, alb, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

270501; 270502;  

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

45 Servicii personale şi sociale destinate
necesităţii individuale, servicii de protecţie şi
securitate, agenţii de detectivi, escortă, pază
nocturnă, cercetare privind persoanele
dispărute, pază contra incendiilor, servicii
funebre, de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04133
(151) 08/06/2016
(732) MOD EXPRES INTERTRANS

S.R.L., Str. Cazangiilor nr. 48, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MODEXPRES INTERTRANS

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270508;

290114;  

(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04134
(151) 08/06/2016
(732) PROAGROSERVICE S.R.L., Str.

Tulcei nr. 34, judeţul Constanţa, ,
OVIDIU ROMANIA 

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

(540)

PRO AGROSERVICE

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:020115; 020116;

180108; 180123; 270315; 270501;
270502; 290114;  

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

35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
utilajelor agricole, subansamblurilor pentru
utilaje agricole, accesoriilor pentru utilaje

agricole; dispozitivelor pentru utilaje agricole
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04135
(151) 08/06/2016
(732) FRESH DIEMA SAN S.R.L., Str.

Secuilor nr. 11, parter, bl. 18, sc. 1, ap.
2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CURĂŢEL DIEMA SAN

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04108
(151) 08/06/2016
(732) S.C. BIOEXPERT S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 98, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

WISS

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270508; 270524;  

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04136
(151) 08/06/2016
(732) TOLEA CLARA, Str. Libertăţii nr.
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111, ap. 39, judeţul Mureş, 540189,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Muslim

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;

270501; 270524;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea

incendiilor.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 04137
(151) 08/06/2016
(732) S.C. ELEVEN RESTAURANT

S.R.L., Str. Gura Ialomiţei nr. 12C,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELEVEN RESTAURANT

  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04109
(151) 08/06/2016
(732) VOICU DANIEL-MARIAN, Str.

Mihai Gusita nr. 3, bl. 11, sc. 2, et. 1,
ap. 7, Judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(540)

KIDIMAGAZIN.RO revista mămicilor
descurcăreţe

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, servicii de revista presei.
38 Telecomunicaţii, servicii de difuzare pe
pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04139
(151) 08/06/2016
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.
52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Potaissa

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04140
(151) 08/06/2016
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.
52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VULTURUL

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04141
(151) 08/06/2016
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.
52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NAPOCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04110
(151) 08/06/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, Bdul. Pache Protopopescu
nr. 16, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Supreme Council of Inspectors
General, Knights Commanders of the 33rd
Degree of the Ancient and Accepted
Scottish Rite of Freemasonry, Romania

  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04111
(151) 08/06/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, Bdul. Pache Protopopescu
nr. 16, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supreme Council of Romania, 33/,
Ancient and Accepted Scottish Rite of
Freemasonry

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04112
(151) 08/06/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, Bdul. Pache Protopopescu
nr. 16, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supremul Consiliu din România, 33/,
Ritul Scoţian Antic şi Acceptat al
Francmasoneriei

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04113
(151) 08/06/2016
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, Bdul. Pache Protopopescu
nr. 16, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Supreme Council of the 33rd and
Last Degree of the Ancient and Accepted
Scottish Rite of Romania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu;
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04142
(151) 08/06/2016
(732) NUFARM GMBH & CO KG, St.

Peter Strasse, 25, A 4021, LINZ
AUSTRIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

KUPFEROL

  

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

1 Produse chimice pentru agricultură.
5 Produse pentru distrugerea daunatorilor,
fungicide, erbicide, insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04143
(151) 08/06/2016
(732) SPATARU VASILE DAN, Str. Ioan

Mesota nr. 8, ap. 10, et. 4, jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MEATBOX super fresh

  
(531) Clasificare Viena:190104; 260403;

260410; 260416; 270501;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a cărnii
proaspete la cutie (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, prin magazine specializate
şi prin intermediul internetului.
39 Distribuirea (livrarea) de carne proaspătă la
cutie în magazine specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04144
(151) 08/06/2016
(732) S.C. NATEX INT S.R.L., Bdul.

Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis, sc. A,
et. 2, ap. 4, sector 3, 030665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERKON makina

(591) Culori revendicate:lila, mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04145
(151) 08/06/2016
(732) S.C. NATEX INT S.R.L., Bdul.

Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis, sc. A,
et. 2, ap. 4, sector 3, 030665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Yuna automation

(591) Culori revendicate:bleu, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270511; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04146
(151) 08/06/2016
(732) S.C. NATEX INT S.R.L., Bdul.

Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis, sc. A,
et. 2, ap. 4, sector 3, 030665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIRUBA INDUSTRIAL SEWING
MACHINE

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04147
(151) 08/06/2016
(732) FRASENIUC SERGHEI, Str. Baba

Novac nr. 8A, bl. E, et. 9, ap. 914,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

utilomat Gata plata!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), bej (pantone 143C)

  
(531) Clasificare Viena:261112; 261121;

270501; 290114;  

(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 pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; aparate
pentru procesarea plăţilor electronice;
terminale de plată, dispozitive de distribuire şi
sortare a banilor; hardware, software şi

per i fer ice  pentru calculatoare  ş i
telecomunicaţii; hardware şi software pentru
realizarea şi procesarea tranzacţiilor cu carduri
de credit, de debit, carduri cadou, cu bani
lichizi şi a altor forme de plată; software
pentru comerţ electronic care permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice comerciale; aplicaţii software
pentru utilizarea în legatură cu terminalele de
plată contactless în scopul de a permite
comercianţilor să accepte tranzacţii de comerţ
mobil fără contact; cărţi de credit codate
magnetic care conţin informaţii referitoare la
cărţile de credit; cititoare de cărţi de credit;
cititoare de cipuri de cărţi de credit şi cititoare
de carduri magnetice codate; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; bancomate (atm);
cititoare de coduri de bare; carduri magnetice
codate; carduri smart (carduri cu circuite
integrate); detectoare de monede false; maşini
de facturare; medii magnetice de date;
codificatoare magnetice; maşini de numărat şi
sortat bani; cititoare (echipament de procesare
a datelor); cititoare de caractere optice;
scanere (echipamente de procesare a datelor);
închirierea aparatelor menţionate anterior;
piese de schimb şi accesorii pentru produsele
menţionate anterior.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de marketing; servicii de
promovare; comercializarea şi regruparea în
avantajul terţilor a terminalelor de plată,
dispozitivelor de distribuire şi sortare a
banilor; hardware şi software pentru realizarea
şi procesarea tranzacţiilor cu carduri de credit,
de debit, carduri cadou, cu bani lichizi şi a
altor forme de plată; pieselor de schimb şi
accesoriilor pentru aceste produse;
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de vânzare
cunoscute, inclusiv online; realizarea de
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reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-mentionate.
36 Afaceri financiare şi monetare; închiriere
de aparate bancare de distribuire de numerar;
procesarea şi colectarea plăţilor electronice;
servicii pentru tranzacţii de plată cu cardul.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04148
(151) 08/06/2016
(732) CECAN IURIE, Bd. Pipera nr. 152,

vila B5, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

EasyPay SYSTEM Soluţii şi terminale de
plată

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 299C), bej (pantone 143C),
ocru (pantone 1505C), albastru închis
(pantone 287C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270524; 290114;  

(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 pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; aparate
pentru procesarea plăţilor electronice;
terminale de plată, dispozitive de distribuire şi
sortare a banilor; hardware, software şi
per i fer ice  pentru calculatoare  ş i
telecomunicaţii; hardware şi software pentru
realizarea şi procesarea tranzacţiilor cu carduri
de credit, de debit, carduri cadou, cu bani
lichizi şi a altor forme de plată; software
pentru comerţ electronic care permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice comerciale; aplicaţii software
pentru utilizarea în legatură cu terminalele de
plată contactless în scopul de a permite
comercianţilor să accepte tranzacţii de comerţ
mobil fără contact; cărţi de credit codate
magnetic care conţin informaţii referitoare la
cărţile de credit; cititoare de cărţi de credit;
cititoare de cipuri de cărţi de credit şi cititoare
de carduri magnetice codate; case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; bancomate (atm);
cititoare de coduri de bare; carduri magnetice
codate; carduri smart (carduri cu circuite
integrate); detectoare de monede false; maşini
de facturare; medii magnetice de date;
codificatoare magnetice; maşini de numărat şi
sortat bani; cititoare (echipament de procesare
a datelor); cititoare de caractere optice;
scanere (echipamente de procesare a datelor);
închirierea aparatelor menţionate anterior;
piese de schimb şi accesorii pentru produsele
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menţionate anterior.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de marketing; servicii de
promovare; comercializarea şi regruparea în
avantajul terţilor a terminalelor de plată,
dispozitivelor de distribuire şi sortare a
banilor; hardware şi software pentru realizarea
şi procesarea tranzacţiilor cu carduri de credit,
de debit, carduri cadou, cu bani lichizi şi a
altor forme de plată; pieselor de schimb şi
accesoriilor pentru aceste produse;
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de vânzare
cunoscute, inclusiv online; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate.
36 Afaceri financiare şi monetare; închiriere
de aparate bancare de distribuire de numerar;
procesarea şi colectarea plăţilor electronice;
servicii pentru tranzacţii de plată cu cardul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04149
(151) 08/06/2016
(732) BALUTA ANCA-ELENA, Str.

Rovinari nr. 28, bl. R2, sc. 1, ap. 1,
jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ArtSmile arta de a crea zambete

 
(531) Clasificare Viena:020910; 040505;

270501; 270508; 270509; 290113;  

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

35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea şi promovarea
serviciilor prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare şi promovare;
prezentarea serviciilor pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; servicii de marketing în domeniul
stomatologiei; promoţii, informaţii şi sfaturi în
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legătură cu stomatologia şi serviciile
stomatologice, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
44 Stomatologie, servicii de consiliere şi
asistenţă stomatologică şi medicală, cu
activităţi specifice: consultaţii stomatologie,
tehnică dentară, radiografii dentare,
implantologie, tratamente stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04150
(151) 08/06/2016
(732) S.C. NEWDAY DISTRIBUTION

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 17,
jud. Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

MR. PINOCCHIO

  

(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜


