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Cereri m|rci publicate în data de 17.06.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 03951 13/06/2016 CRISTINA MAN VALORIS BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SERVICES

2 M 2016 04013 10/06/2016 CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU

ropatent patents trademarks
copyright

3 M 2016 04093 13/06/2016 S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L. arcca student housing VITAN
VILLAGE

4 M 2016 04095 13/06/2016 S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L. arcca student housing PAJURA
GARDEN

5 M 2016 04096 13/06/2016 S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L. arcca student housing TITAN
GARDEN

6 M 2016 04178 10/06/2016 IOSIF CRISTIAN STILCLAS SAVE-YOUR-STYLE

7 M 2016 04179 10/06/2016 IQ ONLINE SOLUTIONS S.R.L. IQ CAR

8 M 2016 04180 10/06/2016 MONTE CALM GROUP S.R.L. UNIPLAY

9 M 2016 04181 10/06/2016 S.C. SAMMILLS DISTIBUTION S.R.L. ARPIS THE CORN MASTER

10 M 2016 04182 10/06/2016 SCARLATESCU CATALIN-IOAN Festivalul Scoicilor by Catalin
Scarlatescu

11 M 2016 04183 10/06/2016 SCARLATESCU CATALIN-IOAN CATALIN SCARLATESCU

12 M 2016 04184 10/06/2016 S.C. PREMIUM AGENCY EUROPE
S.R.L.

Cânt| ROMÂNE

13 M 2016 04185 10/06/2016 S.C. RILANDI SOFT S.R.L. D DAISLER ASOCIAÚIA

14 M 2016 04186 10/06/2016 S.C. FLY DGV IMPEX S.R.L. FLYPACK

15 M 2016 04187 10/06/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L. Gustache Ce-i mai bun pentru cei
dragi

16 M 2016 04188 10/06/2016 S.C. GLORIMEX ENGINEERING
S.R.L.

GLORIMEX ENGINEERING

17 M 2016 04189 10/06/2016 S.C. TEAMNET INTERNATIONAL
S.A.

EMERGIS

18 M 2016 04190 10/06/2016 VALEANT Sp. z o.o. Sp. j. FEBRIFLEX

19 M 2016 04191 10/06/2016 S.C. MONI IMPEX S.R.L. URBICON



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada
10-13.06.2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

20 M 2016 04192 10/06/2016 SAFHAL S.R.L. agricenter

21 M 2016 04193 10/06/2016 LAW TRAINING S.R.L. IBLA International BUSINESS
Lawyer Academy Set the bar high !

22 M 2016 04194 10/06/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir CROSTINI Fancy Baguette
Integrale

23 M 2016 04195 10/06/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir CROSTINI Fancy Baquette
Usturoi

24 M 2016 04196 10/06/2016 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir CROSTINI Fancy Baguette
Classic

25 M 2016 04197 10/06/2016 BUGEAC MARIUS
FARCAS LIVIU-MARIUS
CIOBOATA ANDREI-MIHAI

MOX

26 M 2016 04199 10/06/2016 SALON NAILSTAR SERVPREST
S.R.L.

Fabrica de frumusete

27 M 2016 04200 10/06/2016 MOCANU IOANA papanaÕerie

28 M 2016 04201 10/06/2016 UDREA GHEORGHE INTENSIV

29 M 2016 04202 10/06/2016 SCHMIDT-ESSEN S.R.L.

30 M 2016 04203 10/06/2016 VLAÔIN VASILE ALIANÚA PENTRU ÚAR{

31 M 2016 04204 10/06/2016 SCHMIDT-ESSEN S.R.L. ECO shot

32 M 2016 04205 10/06/2016 TINMAR ENERGY TINMAR

33 M 2016 04206 10/06/2016 ROMEGA FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

VIPA

34 M 2016 04208 13/06/2016 S.C. MASTWEIGHT S.R.L. ATRIUM MALL

35 M 2016 04209 13/06/2016 S.C. ROTTCO CONSULT S.R.L. rottco SYNERGY

36 M 2016 04210 13/06/2016 S.C. UMEX S.A. UMEX S.A. PORT OPERATOR

37 M 2016 04211 13/06/2016 BIOCOMP S.R.L. Copil|rie f|r| Boli

38 M 2016 04212 13/06/2016 S.C. PICNIC STAR PROD S.R.L.

39 M 2016 04213 13/06/2016 S.C. CROSSPOINT FINANCE S.R.L. CROSSPOINT VALUATION

40 M 2016 04214 13/06/2016 S.C. PAPILLON COSMETIQUES
LABORATOIRES S.R.L.

ETIQUETTE
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41 M 2016 04215 13/06/2016 S.C. DENTAL MEDICAL CONSULT
S.R.L.

DENTAL MEDICAL CLINIC{
STOMATOLOGIC{

42 M 2016 04216 13/06/2016 S.C. SECURITATE PROMM S.R.L. SECURITATE PROMM ARAD PMP
PAZ{ Ôl PROTECÚIE

43 M 2016 04217 13/06/2016 S.C. DEUTSCH FOODS S.R.L. DONER BOX KEBAB & PIZZA
German Doner Kebab

44 M 2016 04218 13/06/2016 S.C. VULCONPLAST S.R.L. VULCONPLAST

45 M 2016 04219 13/06/2016 TIBERIU MARGHESCU
IORDAN MARIUS ANDREI

insane urban beach

46 M 2016 04220 13/06/2016 TIBERIU MARGHESCU FullHouse

47 M 2016 04221 13/06/2016 ENGIE ROMANIA S.A. ajusto

48 M 2016 04222 13/06/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L. Nitro Coffee

49 M 2016 04223 13/06/2016 S.C. MEDIA ARTIST BOOKING S.R.L. UNITED DANCE

50 M 2016 04224 13/06/2016 S.C. MEDIA ARTIST BOOKING S.R.L. UNITED SHOWCASE

51 M 2016 04225 13/06/2016 S.C. MEDIA ARTIST BOOKING S.R.L. UNITED SOUNDS

52 M 2016 04227 13/06/2016 S.C. CLASS EXPO S.R.L. METAL SHOW

53 M 2016 04228 13/06/2016 NIÚULESCU ANTONIU TONY to GO

54 M 2016 04229 13/06/2016 S.C. FOOD LAND GALACTIC S.R.L. DORINA

55 M 2016 04230 13/06/2016 S.C. FOOD LAND GALACTIC S.R.L. MARIA

56 M 2016 04231 13/06/2016 S.C. TEHNO REPER S.R.L. TopRustic

57 M 2016 04232 13/06/2016 BORDEAN IOAN EGO

58 M 2016 04233 13/06/2016 BORDEAN IOAN EGO SECRETUL PASIUNII
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(210) M 2016 03951
(151) 13/06/2016
(732) CRISTINA MAN, Str.Laborator

nr.123, bl.V14, sc.3, et.8, ap.99, sector
3,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VALORIS BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SERVICES

(591) Culori revendicate:gri (pantone 444C),
portocaliu (pantone 021C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04013
(151) 10/06/2016
(732) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

CLAUDIU FERARU, Str. Sf.
Constantin nr. 24, et. 1, ap. 6, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ropatent patents trademarks copyright

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

  
(531) Clasificare Viena:020123; 241725;

260418; 270508; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 04093
(151) 13/06/2016
(732) S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 29, parter,
biroul nr. 1, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

arcca student housing VITAN VILLAGE

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, portocaliu
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(531) Clasificare Viena:070124; 070125;
070311; 261109; 261301; 270501;
290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04095
(151) 13/06/2016
(732) S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 29, parter,
biroul nr. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

arcca student housing PAJURA
GARDEN

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

 
(531) Clasificare Viena:070124; 070125;

070311; 261109; 261301; 270501;
290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04096
(151) 13/06/2016
(732) S.C. CAMPUS FACILITIES S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 29, parter,
biroul nr. 1, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

arcca student housing TITAN GARDEN

(591) Culori revendicate:violet, albastru,
roşu, galben

 
(531) Clasificare Viena:070124; 070125;

070311; 261109; 261301; 270501;
290105;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04192
(151) 10/06/2016
(732) SAFHAL S.R.L., Str. Racasdiei nr.

31, judeţul Caraş-Severin, ,
ORAVIŢA ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

agricenter

(591) Culori revendicate:maro, verde
deschis, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050315; 061909;

270501; 270507; 290112;  

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

1 Îngrăşăminte şi produse chimice pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură.
5 Pesticide; pesticide agricole; pesticide
pentru horticultură; preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor; substanţe chimice
pentru silvicultură (fungicide); substanţe
chimice pentru silvicultură (erbicide);
substanţe chimice pentru silvicultură
(insecticide); substanţe chimice pentru
silvicultură (paraziticide).
31 Seminţe pentru horticultură; seminţe pentru
agricultură; seminţe pentru semănat; paie
(furaje); alimente pentru animale de fermă;
alimente pentru animale care dau lapte;
alimente pe bază de ovăz pentru animale;

proteine de grâu pentru alimente pentru
animale; alimente care conţin fosfat pentru
hrănirea animalelor; alimente pentru animale,
care conţin extracte din plante; leguminoase
(alimente pentru animale).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu furaje pentru animale; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furaje pentru
animale; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
horticole; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru
horticultură; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru
agricultură; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru
silvicultură; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse chimice pentru
agricultură; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse chimice pentru
horticultură; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; furnizare de
informaţii de afaceri comerciale prin
intermediul unui site.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04193
(151) 10/06/2016
(732) LAW TRAINING S.R.L., Piaţa

Montreal nr. 10, World Trade Center
(WTC), Intrarea F, Biroul 1, et. 1,
sectorul 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

IBLA International BUSINESS Lawyer
Academy Set the bar high !

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:250715; 250720;

260118; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Servicii educaţionale, servicii de pregătire
şi instruire, organizarea şi susţinerea
colocviilor, seminariilor, congreselor,
simpozioanelor; furnizare de publicaţii
electronice, publicaţii periodice şi
neperiodice,  a l te le  decât  textele
publicitare.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa). 
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04194
(151) 10/06/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Boromir CROSTINI Fancy Baguette
Integrale

(591) Culori revendicate:galben, roşu, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 270508; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04195
(151) 10/06/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Boromir CROSTINI Fancy Baquette
Usturoi

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 270508; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04196
(151) 10/06/2016
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Boromir CROSTINI Fancy Baguette
Classic

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 270508; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04197
(151) 10/06/2016
(732) BUGEAC MARIUS, Str. Haţeg nr.

26, ap. 33, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(732) FARCAS LIVIU-MARIUS, Str.
Alexandru Vlahuţă nr. 28, ap. 33,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(732) CIOBOATA ANDREI-MIHAI, Str.
Câmpeni nr. 3, ap. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

MOX

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
143C), mov (pantone 2695C)

  
(531) Clasificare Viena:010706; 270501;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04178
(151) 10/06/2016
(732) IOSIF CRISTIAN, Str. Răcari, nr.

10A, bl. 42, sc. 2, et. 3, ap. 70, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STILCLAS SAVE-YOUR-STYLE
  
(531) Clasificare Viena:010105; 240903;

241511; 241521; 270501; 270510;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04179
(151) 10/06/2016
(732) IQ ONLINE SOLUTIONS S.R.L.,

B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 32A,
et. 4, birou 9, sector 1, 011055,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IQ CAR

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:180109; 180123;

260207; 261121; 270501; 290112;  

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

9 Programe şi software de calculator şi pentru
comunicaţii; software descărcabil pentru
furnizare de informaţii pentru consumatori cu
privire la furnizorii de servicii auto pentru
dispozitivele fixe, mobile şi portabile.
35 Publicitate, marketing şi promovare;
servicii de prezentare a produselor şi
serviciilor ter ţ i lor;  compilarea ş i
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; actualizarea şi întreţinerea
datelor din bazele de date informatice;
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în

baze de date informatice; servicii de informaţii
şi consiliere în domeniile menţionate anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii, incluzând
servicii de telecomunicaţii mobile şi wireless;
servicii de telefonie; servicii de întreţinere a
serviciilor oferite de furnizori de internet
(telecomunicaţii); furnizarea de acces la reţele
de telecomunicaţii (inclusiv de internet)
wireless sau nu; închiriere de echipament de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor inclusiv prin
intermediul internetului, sau a altor mijloace
(noi) de comunicare; schimb şi transmitere de
mesaje şi comunicări electronice, wireless sau
nu; servicii de comunicare interactive prin
intermediul reţelelor de internet, reţelelor de
televiziune prin cablu sau a altor forme de
transfer de date, wireless sau nu; transmiterea
de date, sunete şi imagini, wireless sau nu,
furnizarea şi închirierea terţilor de
infrast ructură  pentru servici i  de
telecomunicaţii inclusiv pentru telefonie
(mobilă); informaţii şi consultanţă în domeniul
telecomunicaţiilor (incluzând servicii de
telecomunicaţii interactive); închirierea de
timp de acces la reţele de telecomunicaţii;
acces la descărcări de date digitale, de
comunicări (transmisiuni) prin intermediul
reţelelor globale deschise de calculatoare
(internet) sau reţelelor globale închise de
calculatoare (intranet), serviciile menţionate
anterior furnizate şi wireless; servicii de
furnizare de acces la o reţea informatică;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet şi la baze de date; toate serviciile
menţionate anterior furnizate şi wireless.
42 Design - creaţie şi grafică; design de
software; crearea, proiectarea şi mentenanţă
de site-uri web, aplicaţii software, baze de
date; crearea, proiectarea şi mentenanţa de
aplicaţii mobile care să pună în legatură în
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timp real şoferii cu furnizorii de servicii auto
(service-uri auto, magazine de piese auto,
spălătorii, tractări) aflaţi în aproprierea
acestora, setarea de alerte, şi aplicaţii web
pentru furnizorii de servicii auto prin care
acestia pot comunica cu userii aplicaţiei
mobile; crearea şi dezvoltare de materiale
publicitare digitale pentru promovarea de
produse şi de servicii ale terţilor; găzduirea de
site-uri web; dezvoltare de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmită
date, conţinut audio şi video pe internet;
gestionare şi dezvoltare de conţinut web;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; servicii în
domeniul motorului de căutare pe internet;
servicii de prelucrare a datelor, elaborare de
rapoarte specializate pe baza datelor furnizate
de către clienţi, asigurarea prelucrării
automate a datelor; servicii de introducere a
datelor, inclusiv activităţi de rulare a bazei de
date (executare funcţiuni); servicii de
informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04199
(151) 10/06/2016
(732) SALON NAILSTAR SERVPREST

S.R.L., Str. Mislea Seacă nr. 4,
Comuna Scorţeni, judeţul Prahova, ,
SAT MISLEA ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Fabrica de frumusete

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

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

clase:
44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare; servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni); saloane de
bronzare; masaj; masaj al ţesuturilor adânci;
masaj thailandez; masaj cu pietre calde;
servicii de tatuare a sprâncenelor; servicii de
conturare a sprâncenelor; servicii de vopsire a
sprâncenelor; servicii de coafare a părului;
tratamente cosmetice pentru păr; servicii
pentru vopsirea părului; servicii pentru
îngrijirea părului; servicii de îndepărtare
permanentă şi reducere a părului; servicii de
cosmetică; servicii de manichiură şi de
pedichiură; servicii de îngrijire a unghiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04180
(151) 10/06/2016
(732) MONTE CALM GROUP S.R.L.,

Str. Libertăţii, nr. 38, Jud.
Bistiţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

UNIPLAY

(591) Culori revendicate:mov, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 261501;

270501; 270502; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04181
(151) 10/06/2016
(732) S.C. SAMMILLS DISTIBUTION

S.R.L., Str. Libertăţii, nr. 1, Jud. Cluj,
, APAHIDA ROMANIA 

(540)

ARPIS THE CORN MASTER

(591) Culori revendicate:galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:250119; 250325;

270501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
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din clasele 29,30,31 permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04182
(151) 10/06/2016
(732) SCARLATESCU CATALIN-IOAN,

B-dul Mihail Saulescu, nr. 121, ap. 4,
Jud. Braşov, , PREDEAL ROMANIA

(540)

Festivalul Scoicilor by Catalin Scarlatescu

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04183
(151) 10/06/2016
(732) SCARLATESCU CATALIN-IOAN,

B-dul Mihail Saulescu, nr. 121, ap. 4,
Jud. Braşov, , PREDEAL ROMANIA

(540)

CATALIN SCARLATESCU

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Educaţie, instruire, divertisment.
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04184
(151) 10/06/2016
(732) S.C. PREMIUM AGENCY

EUROPE S.R.L., Calea Vitan nr.
106, bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector
3, 031161, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Cântă ROMÂNE
  
(531) Clasificare Viena:241711; 261106;

261301; 270501; 270508;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04185
(151) 10/06/2016
(732) S.C. RILANDI SOFT S.R.L., Str.

Principală nr. 303, Judeţul Cluj, ,
CALATELE ROMANIA 

(540)

D DAISLER ASOCIAŢIA
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

270501; 270517;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04186
(151) 10/06/2016
(732) S.C. FLY DGV IMPEX S.R.L.,

Calea Severinului nr. 46K, Jud. Dolj,
200610, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FLYPACK

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 355
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270511; 290103;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; caractere tipografice;
forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04187
(151) 10/06/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Gustache Ce-i mai bun pentru cei dragi

(591) Culori revendicate:bej, bej închis,
maro

  
(531) Clasificare Viena:020712; 080103;

110320; 270501; 290112;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale

plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
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
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04188
(151) 10/06/2016
(732) S.C. GLORIMEX ENGINEERING

S.R.L., Aleea Câmpul cu Flori nr. 1,
bl. OD2, sc. B, et. 9, ap. 81, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

GLORIMEX ENGINEERING

(591) Culori revendicate:albastru, orange
  
(531) Clasificare Viena:150701; 150715;

270501; 270508; 290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04189
(151) 10/06/2016
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Elena
Doamna nr. 44, et. 1, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUTESCU, Str. Foişorului nr.15, bl.
F9C, sc.1, ap.54, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

EMERGIS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04190
(151) 10/06/2016
(732) VALEANT Sp. z o.o. Sp. j., Ul.

Przemyslowa 2, 35-959, Rzeszow
POLONIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

FEBRIFLEX

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

5 Produse farmaceutice; medicamente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04191
(151) 10/06/2016
(732) S.C. MONI IMPEX S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 21, judeţul
Hunedoara, , HAŢEG ROMANIA 

(540)

URBICON

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

290112;  

(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; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal); piatră de construcţii, beton.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, construcţii
civile, drumuri şi poduri, reţele de apă, canal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04200
(151) 10/06/2016
(732) MOCANU IOANA, Str. Panselelor

nr. 1, bl. 150, sc. 1, et. 1, ap. 9, sect. 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

papanaşerie

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

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
cafenele; servicii de bar; cantine; catering de
alimente şi băuturi; restaurante cu autoservire;
snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04201
(151) 10/06/2016
(732) UDREA GHEORGHE, Str.Trifoistei

nr. 3, jud. Ilfov, , BALOTEŞTI
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

(540)

INTENSIV

(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; lucrări de birou, toate aceste servicii
fiind oferite în legătură cu: încălţămninte de
protecţie (bocanci, pantofi, sandale), haine de
protecţie (salopete, pufoaice, tricouri)
echipamente de sudură (aparate de sudură,
consumabile sudură, echipamente de tăiere cu
plasmă), roboţi pornire auto, redresoare baterii
auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04202
(151) 10/06/2016
(732) SCHMIDT-ESSEN S.R.L., Str.

Croitoru Vasile nr. 69, sect. 5, 051977,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 (531) Clasificare Viena:030106; 030108;
030119;  

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

3 Produse cosmetice pentru animale.
5 Preparate farmaceutice de uz veterinar.
44 Servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04203
(151) 10/06/2016
(732) VLAŞIN VASILE, Str. Lunca de Jos

nr. 26A, jud. Maramureş, 437195,
MOISEI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

ALIANŢA PENTRU ŢARĂ

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04204
(151) 10/06/2016
(732) SCHMIDT-ESSEN S.R.L., Str.

Croitoru Vasile nr. 69, sect. 5, 051977,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECO shot

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

3 Produse cosmetice pentru animale.
5 Preparate farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04205
(151) 10/06/2016
(732) TINMAR ENERGY, Calea Floreasca

nr. 246C, clădirea SKY TOWER, et.
17, sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TINMAR

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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 vanzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
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pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04206
(151) 10/06/2016
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
63C, corp C1, spaţiu U31, etaj 2, jud.
Ilfov, 077010, AFUMAŢI ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VIPA
  

(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270501; 270502;  

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

29 Chipsuri (cartofi prăjiţi); chipsuri de cartofi
cu conţinut redus de grăsime; chipsuri de
legume; gustări pe bază de cartofi; gustări pe
baza de legume; alune (procesate), alune
prăjite; arahide (procesate), arahide prăjite.
30 Chipsuri de porumb; chipsuri pe baza de
cereale; gustări din porumb; gustări pe bază de

cereale; sosuri pentru gustări; gustări sărate,
gata de mâncat, preparate din gris de porumb
format prin extruziune; biscuiţi săraţi,
covrigei; snacks-uri crocante; snacks-uri din
grâu extrudat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04228
(151) 13/06/2016
(732) NIŢULESCU ANTONIU, Str. Rarău

nr. 3, bl. V69, ap. 28, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TONY to GO

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030717; 260207;

270501; 270509; 290112;  

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

30 Cafea; băuturi pe baza de cafea; băuturi pe
baza de cacao; băuturi pe bază de ciocolată.
35 Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
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protejate în clasa 30 (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; servicii de
comercializare cu amănuntul a bunurilor
protejate în clasa 30; comercializare de
sandwich-uri şi produse de patiserie; servicii
de informare a consumatorilor; servicii de
comerţ electronic. 
43 Servicii oferite de cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04229
(151) 13/06/2016
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

DORINA

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04230
(151) 13/06/2016
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

MARIA

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04231
(151) 13/06/2016
(732) S.C. TEHNO REPER S.R.L., Str.

Alexandru Hasaş nr. 11, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2 CLUJ-NAPOCA

(540)

TopRustic

(591) Culori revendicate:turcoaz

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
 10-13.06.2016

23

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290104;  

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

19 Pavaje prefabricate; plăci pentru pavaje;
pavaje şi placări ceramice; dale; dale ignifuge;
dale nemetalice; dale din beton; dale din
argilă; dale din marmură; dale din ghips; dale
din ceramică; dale de pământ; dale nemetalice
pentru construcţii; dale nemetalice pentru
pardoseală; dale de piatră naturală; dale din
piatră pentru coronamente; dale de pardoseală
din teracotă; dale din beton pentru pavajul
şoselelor; dale şi plăci din piatră naturală;
piatră reconstituită; piatră artificială; piatră
naturală; piatră pentru borduri; piatră de
temelie; piatră de pavare; dale de piatră;
ornamente de piatră; piatră naturală
prelucrată; piatră de construcţii; plăci din
piatră naturală; ţigle de piatră pentru
acoperişuri; placaje de piatră (materiale de
construcţii); materiale de construcţie din piatră
naturală; împrejumuiri din piatră pentru
semineuri (mantale şi poliţe); stâlpi
nemetalici; stâlpi din beton; stâlpi de gard
nemetalici; stâlpi de sprijin, nemetalici; stâlpi
din materiale nemetalice; stâlpi de gard, din
materiale nemetalice; stâlpi din beton ca
materiale de construcţie; jardiniere din beton;
articole decorative din beton turnat; veze din
piatră pentru podea.
35 Servicii de contractare pentru realizare de
pavaje. 
37 Montare de dale, cărămizi sau blocuri;
curăţarea lucrărilor de piatră.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04221
(151) 13/06/2016
(732) ENGIE ROMANIA S.A., B-dul.

Mărăşeşti nr. 4-6, corp A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

ajusto

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 140309;

260416; 260418; 270501; 290113;  

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

35 Regruparea în beneficiul terţilor a
informaţiilor cu privire la o varietate de
servicii (cu excepţia transportului lor) oferind
consumatorilor posibilitatea de a le solicita şi
achiziţiona prin intermediul magazinelor
on-line şi a altor mijloace de comunicare
electronice; procesarea administrativă a
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comenzilor plasate prin intermediul unor
magazine on-line; publicitate; punerea la
dispozitia terţilor vânzători şi cumpărători de
servicii a unor spaţii comerciale on-line;
externalizare de servicii.
37 Servicii din domeniul construcţiilor;
servicii auxiliare construcţiilor, respectiv în
domeniul vopsitoriei,  instalaţi i lor,
tinichigiilor, montatorilor de acoperişuri şi
instalaţii; închirierea uneltelor şi materialelor
pentru construcţii; servicii de reparaţii prin
intermediul cărora obiectele sunt aduse la o
stare bună de funcţionare după uzură,
deteriorare sau distrugere parţială; servicii de
restaurări şi reparaţii în domeniul
construcţiilor; servicii de reparaţii în domeniul
electricităţii, instalaţiilor, instrumentelor şi
uneltelor, aparatelor şi instrumentelor de uz
casnic, aparaturii şi instrumentelor electrice şi
electronice, inclusiv de uz casnic.
40 Servicii de purificare a aerului; servicii de
închiriere a aparatelor de aer condiţionat,
boilerelor şi generatoarelor; servicii de finisaje
în domeniul textilelor, incluse în această clasă;
servicii de legătorie; distrugerea şi gestionarea
deşeurilor; servicii de reciclare a deşeurilor;
servicii de laminare şi placare; servicii de
tipografie; servicii de vulcanizare; servicii de
prelucrare a lemnului; servicii de tratare a
apei;servicii de sudură; servicii de prelucrare
a petrolului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04214
(151) 13/06/2016
(732) S.C. PAPILLON COSMETIQUES

LABORATOIRES S.R.L., Intrarea
Binelui nr. 1A, 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

(540)

ETIQUETTE

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

3 Produse cosmetice şi de parfumerie; creme
nu de uz medical, emulsii de uz cosmetic,
loţiuni pentru ten şi corp; produse cosmetice
decorative pentru ochi, ten, buze, unghii;
preparate pentru îngrijirea, vopsirea şi
coafarea părului; creme depilatoare; produse
de parfumerie; deodorante de uz personal sau
veterinar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04232
(151) 13/06/2016
(732) BORDEAN IOAN, Str. Lalelelor nr.

10, judeţul Alba, 510217, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

EGO

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

32 Bere; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
sucuri de fructe gazoase; concentrate de sucuri
de fructe; amestec de sucuri de fructe; sucuri
de fructe utilizate ca băuturi; sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice);
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe; băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe; băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume; ape
minerale (băuturi); ape minerale (băuturi);
siropuri pentru preparat ape minerale
aromatizate; esenţe pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de uleiuri
esenţiale); siropuri de fructe; siropuri pentru
băuturi; siropuri pentru limonadă; siropuri
pentru băuturi; siropuri pentru prepararea
băuturilor; siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare; siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice; siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe; must de struguri; must conservat,
nefermentat; extracte de must nefermentat;
extracte din fructe fără alcool; extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor; lichioruri (preparate pentru
fabricarea -lor); sifon; apă gazoasă (sifon); suc
de fructe concentrat; suc concentrat de fructe
(nealcoolic); vinuri nealcoolice; vinuri fără
alcool.
33 Preparate pentru fabricarea băuturilor

alcoolice; extracte din fructe cu alcool;
lichioruri; lichioruri cremă; bitter (lichioruri);
lichioruri din plante; băuturi spirtoase şi
lichioruri; lichioruri care conţin cremă;
digestive (alcooluri şi lichioruri); extracte de
lichioruri spirtoase; lichioruri pe bază de
scotch; lichioruri pe bază de cafea; vin; vin
fiert; vin roşu; vin alb; vin spumant; vinuri
îmbogăţite; vinuri spumante; vinuri roze;
vinuri dulci; vinuri neacidulate; vin slab
alcoolizat; vin de struguri; vin de fructe; vinuri
roşii spumante; vinuri albe spumante; vinuri
spumante naturale; vinuri de masă; vin
spumant de fructe; vin spumant de struguri;
băuturi care conţin vin (sprituri); băuturi pe
bază de vin; vin de zmeură neagră
(bokbunjaju); vinuri cu indicaţie geografică
protejată; cocteiluri preparate pe bază de vin;
băuturi aperitive pe bază de vin; vinuri cu
denumire de origine protejată; bautură
alcoolică pe bază de vin şi fructe; whisky;
amestec de whisky; whisky din malţ; votcă;
băuturi spirtoase; băuturi alcoolice spirtoase;
băuturi spirtoase tonice aromatizate; rom;
băuturi pe bază de rom; băuturi distilate;
băuturi alcoolice aperitiv, bitter; băuturi
alcoolice de tip bitter; băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04215
(151) 13/06/2016
(732) S.C. DENTAL MEDICAL

CONSULT S.R.L., Str. Ion Ionescu
de la Brad nr. 5, ap. 2, parter, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DENTAL MEDICAL CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501; 290104;  

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

44 Stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04222
(151) 13/06/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Nitro Coffee

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04216
(151) 13/06/2016
(732) S.C. SECURITATE PROMM

S.R.L., Splaiul G-ral Ghe. Magheru
bl. 304/C, parter, ap. 34, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

(740) LABI RI NT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)

SECURITATE PROMM ARAD PMP
PAZĂ Şl PROTECŢIE

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030719;

240109; 240115; 260116; 260118;
260418; 290114;  

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

9 Aparate, dispozitive, instalaţii electrice şi
electronice, sisteme şi instrumente de măsure,
de control, de semnalizare, de avertizare, de
siguranţă şi de monitorizare, echipamente

pentru prelucrarea informaţiei, echipamente
pentru stingerea incendiilor.
37 Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a sistemelor de
securitate şi de alarmă.
39 Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane, depozitare.
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor şi
colectivităţiilor; agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04217
(151) 13/06/2016
(732) S.C. DEUTSCH FOODS S.R.L.,

Calea Aurel Vlaicu nr. 57, bl. U5,
parter, ap. 17D, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) LABI RINT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, judeţul
Arad ARAD

(540)

DONER BOX KEBAB & PIZZA German
Doner Kebab

(591) Culori revendicate:maro, verde
  
(531) Clasificare Viena:190103; 270501;

290112;  

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

29 Kebab.
30 Pizza.
43 Servicii de alimentaţie publică: restaurante,
pizzărie, baruri, servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04233
(151) 13/06/2016
(732) BORDEAN IOAN, Str. Lalelelor nr.

10, judeţul Alba, 510217, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

EGO SECRETUL PASIUNII

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

32 Bere; băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
sucuri de fructe gazoase; concentrate de sucuri
de fructe; amestec de sucuri de fructe; sucuri
de fructe utilizate ca băuturi; sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice);
băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe; băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe; băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume; ape
minerale (băuturi); ape minerale (băuturi);
siropuri pentru preparat ape minerale
aromatizate; esenţe pentru preparat ape
minerale aromatizate (nu sub formă de uleiuri
esenţiale); siropuri de fructe; siropuri pentru
băuturi; siropuri pentru limonadă; siropuri
pentru băuturi; siropuri pentru prepararea
băuturilor; siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare; siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice; siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe; must de struguri; must conservat,
nefermentat; extracte de must nefermentat;
extracte din fructe fără alcool; extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor; lichioruri (preparate pentru
fabricarea -lor); sifon; apă gazoasă (sifon); suc
de fructe concentrat; suc concentrat de fructe
(nealcoolic); vinuri nealcoolice; vinuri fără
alcool.
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33 Preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice; extracte din fructe cu alcool;
lichioruri; lichioruri cremă; bitter (lichioruri);
lichioruri din plante; băuturi spirtoase şi
lichioruri; lichioruri care conţin cremă;
digestive (alcooluri şi lichioruri); extracte de
lichioruri spirtoase; lichioruri pe bază de
scotch; lichioruri pe bază de cafea; vin; vin
fiert; vin roşu; vin alb; vin spumant; vinuri
îmbogăţite; vinuri spumante; vinuri roze;
vinuri dulci; vinuri neacidulate; vin slab
alcoolizat; vin de struguri; vin de fructe;
vinuri roşii spumante; vinuri albe spumante;
vinuri spumante naturale; vinuri de masă; vin
spumant de fructe; vin spumant de struguri;
băuturi care conţin vin (sprituri); băuturi pe
bază de vin; vin de zmeură neagră
(bokbunjaju); vinuri cu indicaţie geografică
protejată; cocteiluri preparate pe bază de vin;
băuturi aperitive pe bază de vin; vinuri cu
denumire de origine protejată; bautură
alcoolică pe bază de vin şi fructe; whisky;
amestec de whisky; whisky din malţ; votcă;
băuturi spirtoase; băuturi alcoolice spirtoase;
băuturi spirtoase tonice aromatizate; rom;
băuturi pe bază de rom; băuturi distilate;
băuturi alcoolice aperitiv, bitter; băuturi
alcoolice de tip bitter; băuturi alcoolice (cu
excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04218
(151) 13/06/2016
(732) S.C. VULCONPLAST S.R.L., Str.

General Dăscălescu nr. 15, judeţul
Neamţ, PIATRA-NEAMŢ ROMANIA

(540)

VULCONPLAST

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
gri, verde, albastru, mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270508; 290115;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04223
(151) 13/06/2016
(732) S.C. MEDIA ARTIST BOOKING

S.R.L., Sat Orăşa, nr. 21, Jud. Bacău,
, COMUNA LIVEZI ROMANIA 

(540)

UNITED DANCE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04219
(151) 13/06/2016
(732) TIBERIU MARGHESCU, Str.

Daliei nr. 8, Comuna Chiajna, judeţul
Ilfov, , SAT ROŞU ROMANIA 

(732) IORDAN MARIUS ANDREI, Str.
Alexandru Ioan Cuza nr. 2A, Comuna
Chiajna, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

insane urban beach

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
bleu

  (531) Clasificare Viena:010313; 070124;
260116; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04220
(151) 13/06/2016
(732) TIBERIU MARGHESCU, Str.

Daliei nr. 8, Comuna Chiajna, judeţul
Ilfov, , SAT ROŞU ROMANIA 

(540)

FullHouse
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270522;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04224
(151) 13/06/2016
(732) S.C. MEDIA ARTIST BOOKING

S.R.L., Sat Orăşa, nr. 21, Jud. Bacău,
, COMUNA LIVEZI ROMANIA 

(540)

UNITED SHOWCASE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04225
(151) 13/06/2016
(732) S.C. MEDIA ARTIST BOOKING

S.R.L., Sat Orăşa, nr. 21, Jud. Bacău,
, COMUNA LIVEZI ROMANIA 

(540)

UNITED SOUNDS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04227
(151) 13/06/2016
(732) S.C. CLASS EXPO S.R.L., B-dul.

Tineretului nr. 1, bl. 5, sc. C, et. 2, ap.
66, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

METAL SHOW

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:150701; 150702;

270502; 270508; 290112;  

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

16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
prospecte; tipărituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04208
(151) 13/06/2016
(732) S.C. MASTWEIGHT S.R.L., Calea

Aurel Vlaicu nr. 10-12, mezanin,
spaţiul C12, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

ATRIUM MALL

(591) Culori revendicate:vernil (pantone
381U), roz (pantone 213U), mov
(pantone 527U)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04209
(151) 13/06/2016
(732) S.C. ROTTCO CONSULT S.R.L.,

Str. Iancu Nicolae nr. 154D, Jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

rottco SYNERGY

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290112;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierarie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; minereuri.
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburilor, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei de
coacere şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrare materiale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercectare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04211
(151) 13/06/2016
(732) BIOCOMP S.R.L., Str. Başota nr. 4,

Jud. Iaşi, , IAŞI 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)

Copilărie fără Boli
  
(531) Clasificare Viena:020914; 270501;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; prezentarea şi prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
cunoască şi să achiziţioneze comod produsele;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promotii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă; activităţi de
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import-export; lanţuri de magazine.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04210
(151) 13/06/2016
(732) S.C. UMEX S.A., Port Nou Dana 44,

judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

UMEX S.A. PORT OPERATOR

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri, distribuţie; organizare de călătorii;
manipulări, depozitarea mărfurilor destinate
importului - exportului, servicii de consultanţă
în domeniul transportului şi soluţii de
transport, transporturi agabaritice, maritime şi
fluviale, transporturi containerizate, casa de
expeditii (transport), tranzit (transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04212
(151) 13/06/2016
(732) S.C. PICNIC STAR PROD S.R.L.,

Str. Intr. Serg. Apostol Constantin, nr.
5, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:080504; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04213
(151) 13/06/2016
(732) S.C. CROSSPOINT FINANCE

S.R.L., Bd. Primăverii nr. 29, et. 1,
sec. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROSSPOINT VALUATION

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270502; 290114;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜


