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Cereri Mărci publicate în 17.05.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 03315 10/05/2016 4Finance AS onnen.ro

2 M 2016 03316 10/05/2016 KRAUSZ TITIANA EU SUNT CONŞTIINŢĂ Simbolul
Conştiinţei Umane Unitatea
Conştiinţei Divine cu Materia

3 M 2016 03317 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii
ProbioSuport Forte

4 M 2016 03318 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii
BronhoSuport

5 M 2016 03319 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii
OsteoSuport FORTE

6 M 2016 03320 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii
FaringoSuport

7 M 2016 03321 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii Imuno
Suport Forte

8 M 2016 03322 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenta naturii
ProbioSuport Junior

9 M 2016 03323 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii UroSuport
Forte

10 M 2016 03324 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii LipidoSlim

11 M 2016 03325 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii ApetitSlim

12 M 2016 03326 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
Carboment

13 M 2016 03327 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
HepatoActiv Forte

14 M 2016 03328 10/05/2016 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
ArtroSuport Forte

15 M 2016 03329 10/05/2016 STOICA ELENA-IRINA Autogara Pisicilor carte cumparată,
pufoşenie salvată

16 M 2016 03330 10/05/2016 DGS SYSTEMS SECURITY S.R.L. DGS SYSTEMS SECURITY
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17 M 2016 03331 10/05/2016 IONESCU ANDREI Bursa de Munca

18 M 2016 03332 10/05/2016 BDM ROOF SYSTEM S.R.L. BDM roof system semnătura calităţii
pe acoperişul tău

19 M 2016 03333 10/05/2016 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

SE STRIGA DARUL !

20 M 2016 03334 10/05/2016 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

NE VEDEM LA TRIBUNAL!

21 M 2016 03335 10/05/2016 AVD TURBO S.R.L. AVD TURBO

22 M 2016 03336 10/05/2016 KRIŞAN DANA-NICOLETA RT RIVER TRADE

23 M 2016 03337 10/05/2016 COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA S.A.

RO POŞTA ROMÂNĂ

24 M 2016 03338 10/05/2016 COMPANIA NATIONALA POSTA
ROMANA S.A.

RO POŞTA ROMÂNĂ

25 M 2016 03339 10/05/2016 S.C. PIF & LMS COMPANY S.R.L. deLivada

26 M 2016 03340 10/05/2016 ALEXANDRU ŢURCAN YAVO

27 M 2016 03341 10/05/2016 S.C. SEGES INTERNATIONAL S.R.L. TAVA CU DE TOATE

28 M 2016 03342 10/05/2016 PREOŢESCU MIHAI PREOŢESCU Crescător de Capre
Alpină Franceză PRODUSE
ARTIZANALE

29 M 2016 03343 10/05/2016 ROSEANU ALEXANDRU - VLAD Altom

30 M 2016 03344 10/05/2016 Savian Soft Solutions S.R.L. Cascada Bigăr

31 M 2016 03345 10/05/2016 LEMON EVENT CONSULTING S.R.L. ROOTS URBAN TASTERY SINCE
2016

32 M 2016 03346 10/05/2016 S.C. ARSENAL
INTERCOMMUNICATIONS ACCES
S.R.L.

ACCES TAXI

33 M 2016 03347 10/05/2016 COMITNET S.R.L. -D TOP CITY CARD

34 M 2016 03348 10/05/2016 SMP Transport Solutions S.R.L. GoLED

35 M 2016 03349 10/05/2016 OLTEANU GABRIEL VENESTET
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(210) M 2016 03315
(151) 10/05/2016
(732) 4Finance AS, Lielirbes iela 17A-8,

LV-1046, RIGA LETONIA 
(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)

onnen.ro

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

(531) Clasificare Viena:261108; 270501;
270502; 290114;  

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

9 Software pentru computer, aplicaţii software
pentru telefoane mobile, software pentru
computer referitoare la tranzacţii şi servicii
financiare; software pentru computer în
vederea iniţierii şi derulării de tranzacţii
financiare; publicaţii descărcabile referitoare
la servicii financiare şi finanţe, în formă
electronică sau încărcate online din baze de
date, din internet sau prin dispozitive de
comunicaţii mobile.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; afaceri bancare;
servicii de investiţii; împrumuturi, credite şi
leasinguri; servicii de închiriere cu opţiune de
cumpărare; furnizarea de cartele preplătite şi
jetoane de valoare, emitere de bonuri valorice,
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată, transfer electronic de fonduri, servicii
de informare, consiliere şi consultanţă
financiară, management financiar, analize şi

evaluări financiare, servicii de plată cu cardul,
servicii referitoare la carduri de credit şi de
debit, intermediere de credite, servicii de
recuperare a datoriilor şi de factoring,
recuperare de debite, servicii de depunere în
casete valorice a bunurilor de valoare, schimb
valutar, sponsorizare financiară, strangere de
fonduri, inclusiv în scopuri caritabile, brokeraj
cu garanţii reale imobiliare, servicii de
evaluare.
38  Te lecomunica ţ i i ;  se rv ic i i  de
telecomunicaţii prin internet; servicii de
comunicaţii de date; servicii online; servicii
de transmie electrică de date prin intermediul
unei reţele globale de procesare de date la
distanţă, inclusiv prin internet, servicii pentru
transmiterea sau afişarea informaţiilor din şi
către baze de date computerizate şi la internet;
servicii de comunicaţii electronice pentru
instituţii financiare; servicii de telecomunicaţii
între insituţii financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03329
(151) 10/05/2016
(732) STOICA ELENA-IRINA, Str.

Castanilor nr. 29, Judeţul Ilfov, , SAT
DRAGOMIREŞTI-VALE ROMANIA

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

(540)

Autogara Pisicilor carte cumparată,
pufoşenie salvată
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(591) Culori revendicate:roşu, orange,
galben, viloet, albastru, indigo, verde

(531) Clasificare Viena:030106; 030124;
261107; 270501; 270502; 290115;  

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

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (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 cultural (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03336
(151) 10/05/2016
(732) KRIŞAN DANA-NICOLETA, Str.

Ion C. Brătianu nr. 12, ap. 10, judeţul
Cluj, 400079, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

RT RIVER TRADE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270517; 270519; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor; toate aceste servicii în
legătură cu produse şi echipamente pentru
pază stingere incendii şi de protecţia muncii.
37 Servicii de întreţinere, service şi reparaţii;
servicii consultative pentru instalarea de
echipamente de prevenire a incendiilor;
furnizarea de informaţii pentru repararea sau
întreţinerea detectoarelor de incendiu,
produselor şi echipamentelor de prevenire a
incendiilor; instalarea de alarme anti-incendiu;
servicii de reîncărcare a stingătoarelor de
incendii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03337
(151) 10/05/2016
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RO POŞTA ROMÂNĂ

(591) Culori revendicate:alb, roşu (Pantone
1795C)

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270504; 270508; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03338
(151) 10/05/2016
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RO POŞTA ROMÂNĂ

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270504; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03339
(151) 10/05/2016
(732) S.C. PIF & LMS COMPANY

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 1A,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

deLivada

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
cărămiziu, portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:050116; 270311;
270501; 270510; 290115;  

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

31 Fructe şi legume proaspete.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03340
(151) 10/05/2016
(732) ALEXANDRU ŢURCAN, Str. Alecu

Russo nr. 5, bl. 2, ap. 92, MD-2068,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

YAVO

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 03341
(151) 10/05/2016
(732) S.C. SEGES INTERNATIONAL

S.R.L., Aleea Ghencea nr. 1, bl. D3,
sc. 4, ap. 37, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAVA CU DE TOATE

 (531) Clasificare Viena:090110; 110102;
110104; 110305; 270501;  

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

43 Restaurante, servicii de alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03323
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii UroSuport
Forte

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

270311; 270508; 270511; 290113;  

(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 de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;

caractere tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03324
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii LipidoSlim

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290112;  
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(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 de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03325
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii ApetitSlim

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290113;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunătorilor;
fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
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tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03326
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii Carboment

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290112;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunătorilor;
fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03327
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii HepatoActiv
Forte

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

270311; 270508; 270511; 290113;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunătorilor;
fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic

sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03330
(151) 10/05/2016
(732) DGS SYSTEMS SECURITY S.R.L.,

Str. Hagi-Dina nr. 7, sector 5, ,
BCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DGS SYSTEMS SECURITY

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270524;  

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

45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi consultanţă, servicii de pază a
transporturilor de bunuri şi valori şi
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consultanţă, servicii de gardă de corp şi
consultanţă în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03328
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii ArtroSuport
Forte

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

270311; 270508; 270511; 290113;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunătorilor;
fungicide, erbicide. 

16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03331
(151) 10/05/2016
(732) IONESCU ANDREI, Str. Jimbolia nr.

65, sector 1, 012881, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bursa de Munca

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

35 Consiliere în materie de angajări;
consultanţă în materie de angajări; servicii de
transfer al angajaţilor; servicii de plasare
temporară a angajaţilor; furnizare de
informaţii în materie de angajare; servicii de
angajare de personal pentru secretariat; agenţie
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de angajare a personalului în secretariat;
servicii de consiliere în materie de angajare;
servicii de consultanţă în materie de angajări;
testare pentru stabilirea aptitudinilor în
vederea angajării; consultanţă în materie de
recrutare a angajaţilor; servicii de
management de personal angajat în
publicitate; analiza postului pentru
determinarea seturilor de abilităţi ale
angajatului şi a altor cerinţe cu privire la
angajat; servicii de căutare şi angajare de
personal de conducere; servicii de consultanţă
în materie de angajare de forţă de muncă
privind personalul care prelucrează date.
41 Instruire în domeniul oportunităţilor de
angajare; instruire în dezvoltarea abilităţilor
de angajare; servicii de consultanţă cu privire
la formarea angajaţilor.
45 Servicii de cercetare a antecedentelor în
scopul angajării (servicii juiridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03343
(151) 10/05/2016
(732) ROSEANU ALEXANDRU - VLAD,

Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 79,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Altom

(531) Clasificare Viena:250706; 260106;
260119; 270504; 270525;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate;conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03344
(151) 10/05/2016
(732) Savian Soft Solutions S.R.L.,

Comuna Adamclisi, Str. Macului nr. 7,
judeţul Constanţa, , Sat Zorile
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Cascada Bigăr

(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;
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03345
(151) 10/05/2016
(732) LEMON EVENT CONSULTING

S.R.L., Str. Busuiocului nr. 27A,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

ROOTS URBAN TASTERY SINCE 2016

  
(531) Clasificare Viena:051102; 270112;

270501; 270508; 270511;  

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

29 Deserturi din iaurt, deserturi preparate din
produse lactate, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte artificial.
30 Sandwich-uri, produse de brutărie, produse

de cofetărie, produse de patiserie, ciocolată şi
deserturi, deserturi reci, sufleuri ca desert,
deserturi cu musli, deserturi din îngheţată,
deserturi cu cremă instant, spume de desert,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate ( produse de cofetărie),
deserturi preparate pe bază de ciocolată; cafea.
35 Publicitatea, gestiunea afacerilor
comerciale, admnistratie comeciala, lucrări de
birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele.
43 Servicii de alimentaţie publică (ceainărie,
cafenea, catering, bistro, restaurant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03332
(151) 10/05/2016
(732) BDM ROOF SYSTEM S.R.L.,

Prelungirea Ghencea nr. 95C, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

BDM roof system semnătura calităţii pe
acoperişul tău
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

270501; 270502; 270508; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prezentarea
şi vânzarea produselor en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
inclusiv online prin intemediul unui site web
specializat; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial şi publicitar; magazine şi
lanţuri de magazine online specializate;
activităţi de import-export.
37 Construcţii; servicii de tâmplărie; tâmplărie
(reparaţii); izolarea acoperişului; instalarea
acoperişurilor; restaurare de acoperişuri;
dezmembrare de acoperişuri; instalare de
acoperişuri; instalare de acoperişuri culisante;
servicii de instalare de acoperişuri;
întreţinerea şi repararea jgheaburilor de
acoperişuri; aplicarea de acoperişuri
impermeabile pentru acoperişuri; lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiş; instalare
de acoperişuri cu straturi de fetru; montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperişuri de
structuri; servicii de izolarea pereţilor interiori
şi exteriori, a tavernelor şi a acoperişurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03346
(151) 10/05/2016
(732) S . C .  A R S E N A L

INTERCOMMUNICATIONS
ACCES S.R.L., Str. Valea Ursului nr.
22, parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACCES TAXI

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

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

clase:
38 Telecomunicaţii; servicii de dispecerat de
taxi.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03333
(151) 10/05/2016
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SE STRIGA DARUL !
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03347
(151) 10/05/2016
(732) COMITNET S.R.L. -D, Str. Mihai

Eminescu nr. 7, ap. 2, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

TOP CITY CARD

(591) Culori revendicate:albastru
 (531) Clasificare Viena:070103; 070106;

070113; 270501; 290104;  

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

9 Aplicaţii software (programe), aplicaţie
software pentru servicii de reţele sociale prin
internet, aplicaţie software pentru servicii de
cloud computing, aplicaţie software pentru
telefoane mobile (programe).
16 Carduri din material plastic sau carton,
carduri (pentru înregistrarea programelor
computerizate); broşuri, fluturaşi publicitari,
publicaţii tipărite, hărţi geografice, cărţi
poştale, albume, articole de carton, semne de
carte, atlase, calendare, felicitări, fotografii,
plicuri, reviste, ziare, publicaţii periodice,
publicaţii tipărite, publicaţii imprimate.
35 Publicitate; furnizarea de informaţii
serviciilor terţilor prin distribuţia de carduri de
reduceri; furnizarea de ghiduri publicitare
online dotate cu funcţie de căutare, pentru
mărfuri şi servicii ale altor comercianţi online
de pe internet; regruparea în avantajul terţilor
a cardurilor electronice, a cardurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; distribuirea de broşuri prospecte în
scopul promovării şi publicităţii acestui
produs; închirierea de spaţii publicitare;
închirierea de spaţii publicitare pe pagini web;
distribuirea materialelor publicitare;
publicitate în aer liber; intermedieri de
promoţii de vânzare; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
agenţii de publicitate; servicii de scriere şi
publicare texte publicitare; compilare de
anunţuri publicitare şi informaţii comerciale;
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
producţia de clipuri publicitare; publicitate
radio şi televizată; intermediere de promoţii de
vânzare; extragere la sorţi de premii în scopuri
promoţionale; marketing; servicii de relaţii
publice; reproducerea documentelor.
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41 Servicii de publicare online, cu excepţia
textelor publicitare; publicare cărtilor şi
jurnalelor electronice online; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; scrierea şi publicarea de texte, altele
decât cele publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii sportive, de amuzament sau
educative; oferirea de informaţii, inclusiv
online, despre educaţie, instruire, divertisment
şi sport; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale; servicii de desktop
publishing; servicii de planificare a
petrecerilor (distracţii); organizarea de
evenimente culturale, sportive şi de
divertisment; asigurarea de activităţi
recreative; servicii de fotografiere; producţia
de programe de radio şi televiziune;
organizarea de loterii şi tombole; producerea
de programe de radio şi de televiziune;
fotografie; subtitrare; traducere; compunerea
textelor, altele decât cele publicitare; servicii
de agenţii de bilete; înregistrare video;
rezervarea locurilor pentru spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03334
(151) 10/05/2016
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NE VEDEM LA TRIBUNAL!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03335
(151) 10/05/2016
(732) AVD TURBO S.R.L., Str. Suceava nr.

7, sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL

PROPERTY S.R.L. ,  Spla iul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

AVD TURBO

(591) Culori revendicate:gri închis, verde
(531) Clasificare Viena:270508; 270517;
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270519; 290112;  

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

37 Verificare de automobile şi de piese ale
acestora înaintea lucrărilor de întreţinere şi de
reparaţie, întreţinerea de piese şi accesorii
pentru autovehicule terestre comerciale,
reparaţii şi întreţinere de automobile, reparaţii
auto pe marginea drumului, reparaţii sau
întreţinere de distribuitoare automate,
vulcanizare de anvelope de automobil
(reparaţii), reparaţii sau întreţinere de
autovehicule cu două roţi, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparaţii şi finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terţi, instalare de
echipamente electrice şi electronice în
automobile, tuning pentru motoarele
vehiculelor cu motor, tuning pentru
electromotoare şi motoare de automobile,
întreţinere, service, tuning şi reparare de
motoare şi electromotoare, spălarea
autovehiculelor, vopsitul autovehiculelor,
servicii de recondiţionare automobile,
curăţarea automobilelor, întreţinerea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, şlefuirea
automobilelor, vopsirea automobilelor,
spălarea autovehiculelor, finisare de
a u t o mo b i l e ,  r e p a r a r e a  t a p i ţe r i e i
autovehiculelor, curăţare completă pentru
automobile, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, aplicare de motive decorative pe
automobile, instalare de accesorii pentru
automobile, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, tuning pentru
electromotoare şi motoare de automobile,
servicii de schimb de ulei pentru autovehicule,
servicii de realimentare cu gaz pentru
autovehicule, montare personalizată a

elementelor de interior pentru automobile.
39 Servicii de depozitare de piese pentru
autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03348
(151) 10/05/2016
(732) SMP Transport Solutions S.R.L.,

Str. Berevoieşti nr. 3, bl. 53, ap. 11,
sector 3, 030215, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GoLED

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

11 Instalaţii de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri); becuri cu led;
luminatoare led; leduri ambientale; lumini led
subacvatice; lanterne cu leduri; maşini cu
lumini led; becuri cu led pentru automobile;
lumini led pentru iluminatul public;
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03349
(151) 10/05/2016
(732) OLTEANU GABRIEL, B-dul

Titulescu nr. 20, ap. 21, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

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

35 Organizarea de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
41 Organizarea şi conducerea de conferinţe,
seminarii, congrese, workshop-uri în domeniul
medical.
42 Servicii ştiinţifice şi de cercetare în
domeniul medical şi farmaceutic.
44 Consiliere şi consultanţă în domeniul
medical; servicii medicale, inclusiv:
consultaţii şi tratamente de chirurgie generală,
chirurgie vasculară, medicină internă,
endocrinologie, cardiologie, ortopedie,
neurologie, dermatologie, urologie,
proctologie, oncologie, utilizarea de metode
cu laser, radiofrecvenţă, adezivi tisulari şi
vapori în tratamentul bolii varicoase şi a
hemoroizilor, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03342
(151) 10/05/2016
(732) PREOŢESCU MIHAI, Str. Antenei

nr. 15, Comuna Baloteşti, judeţul
Ilfov, , SAT DUMBRĂVENI
ROMANIA 

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

(540)

PREOŢESCU Crescător de Capre Alpină
Franceză PRODUSE ARTIZANALE

  
(531) Clasificare Viena:030411; 030424;

090110; 250119; 270501; 270502;  

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

29 Lapte şi produse lactate din lapte de capră.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03316
(151) 10/05/2016
(732) KRAUSZ TITIANA, Str. Viorele nr.

32, bl. 17, sc. 2, et. 6, ap. 62, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EU SUNT CONŞTIINŢĂ Simbolul
Conştiinţei Umane Unitatea Conştiinţei
Divine cu Materia

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
închis, verde deschis, galben, albastru
deschis, turcoaz, roz, portocaliu
deschis, violet

  
(531) Clasificare Viena:250701; 250703;

260418; 261325; 270501; 270502;
290115;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ciasornicarie 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
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
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03317
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii ProbioSuport
Forte
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(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde, galben

 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

270311; 270501; 270508; 270511;
290112;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. 
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03318
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii
BronhoSuport

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben, verde

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290112;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectaţti;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03319
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii OsteoSuport
FORTE

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

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290113;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03320
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii
FaringoSuport

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290112;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03321
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii Imuno Suport
Forte

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

 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

270311; 270508; 270511; 290113;  
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(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03322
(151) 10/05/2016
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenta naturii ProbioSuport
Junior

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

(531) Clasificare Viena:050518; 050519;
270311; 270508; 270511; 290113;  

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 10/05/2016

24

pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;

proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜


