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12/05/2016

Cereri M|rci publicate în data de 19/05/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03210

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/05/2016 S.C. VISION TRADING GRUP
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Minut Baby

2 M 2016 03375

12/05/2016 S.C. HEADLINE DIGITAL S.R.L.

X Magazine

3 M 2016 03376

12/05/2016 ASOCIAÚIA CASA DE AJUTOR
RECIPROC FLEXICREDIT

CAR FLEXICREDIT CASA DE
AJUTOR RECIPROC

4 M 2016 03377

12/05/2016 S.C. MEÔTEREL DISTRIBUÚIE
S.R.L.

MEÔTEREL

5 M 2016 03378

12/05/2016 B{SU CECILIA EMANUELA

învaÛ| despre bani

6 M 2016 03379

12/05/2016 BALAZS GABRIEL FLORIAN

RUDOTEL

7 M 2016 03380

12/05/2016 S.C. SUNSET SALIN S.R.L.

SG SUNGARDEN SALIN

8 M 2016 03381

12/05/2016 S.C. APPELLO BRANDS S.R.L.

VOLUM FEDERAÚIA
ORGANIZAÚIILOR CARE
SPRIJIN{ DEZVOLTAREA
VOLUNTARIATULUI ÎN
ROMÂNIA

9 M 2016 03382

12/05/2016 S.C. HA HA HA PRODUCTION
S.R.L.

ha! STORE

10 M 2016 03383

12/05/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.

SINDOGEL

11 M 2016 03384

12/05/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.

SINDOMED

12 M 2016 03385

12/05/2016 MOGA LUCIAN INTREPRINDERE Pensiunea Casa Moga
FAMILIALA

13 M 2016 03386

12/05/2016 S.C. GARDEN THERME S.R.L.

SG SUNGARDEN THERME

14 M 2016 03387

12/05/2016 CHITU RADU INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

BERE CAZINO

15 M 2016 03388

12/05/2016 HODORONC TRONC
PRODUCTION S.R.L.

MAGAZINUL Altfel

16 M 2016 03389

12/05/2016 S.C. ADEVAL CONSULTING
S.R.L.

ADEVAL CONSULTING

17 M 2016 03390

12/05/2016 S.C. LEC LAND GROUP S.R.L.

CLEANER
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 03391

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/05/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL

Denumire
Marc|
(540)
ARDEAL EXCHANGE

19 M 2016 03392

12/05/2016 S.C. R'ART S.A.

R'ART UNIVERSUL TAU

20 M 2016 03393

12/05/2016 IORDANESCU RADU

TABACIOC

21 M 2016 03394

12/05/2016 S.C. HONG DA 1999 S.R.L.

MUL MULTE STELE

22 M 2016 03395

12/05/2016 S.C. TAIYANG COMIMPEX S.R.L. DILONG

23 M 2016 03396

12/05/2016 ILIE GABRIELA

HAIR ME UP

24 M 2016 03397

12/05/2016 S.C. TI TRUST INVEST S.A.

SunGarden Hotels & Resorts

25 M 2016 03398

12/05/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MOTO FLY RO

AERO - AVENTURA

26 M 2016 03400

12/05/2016 PALADIN SECURITY S.R.L.

PALADIN SECURITY

27 M 2016 03401

12/05/2016 S.C. SIOMARPROD S.R.L.

IN LOC DE CEVA OBISNUIT
ALEGE CEVA DEOSEBIT
Mestesugari de Gusturi

28 M 2016 03403

12/05/2016 VENDETTA SECURITY S.R.L.

VENDETTA SECURITY

29 M 2016 03404

12/05/2016 IANCU CRISTIAN IULIAN

AMPHORA

30 M 2016 03405

12/05/2016 SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L.

Audio Libr|ria

31 M 2016 03406

12/05/2016 ASOCIATIA ONCO HELP

ASOCIATIA ONCO HELP

32 M 2016 03407

12/05/2016 SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L.

Audio Biblioteca

33 M 2016 03408

12/05/2016 CNH INDUSTRIAL N.V.

34 M 2016 03409

12/05/2016 CNH INDUSTRIAL N.V.

35 M 2016 03410

12/05/2016 S.C. EDITURA PARALELA 45 S.A. QPOEM

36 M 2016 03411

12/05/2016 BELU C.I. PFA

BRATARI YACHTING
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2016 03413

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/05/2016 MARIA-CRISTINA SERBU

Denumire
Marc|
(540)
PISICA PE CUPTOR UN ALUAT
SOFISTICAT

38 M 2016 03414

12/05/2016 S.C. STREET TAXI S.R.L.

STREETTAXI 021.9465
WWW.STREET-TAXI.RO

39 M 2016 03415

12/05/2016 NOVARTIS AG

AMCANDIN

40 M 2016 03416

12/05/2016 NOVARTIS AG

FRAMSYL

41 M 2016 03417

12/05/2016 TRANSILVANIA'S WINE S.R.L.

LECVIN 1962 IN VINO ETHICA

42 M 2016 03418

12/05/2016 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT

43 M 2016 03419

12/05/2016 CIMPEAN SORIN

Transylvanian Craft Beer
Company

3
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(210) M 2016 03210
(151) 12/05/2016
(732) S.C. VISION TRADING GRUP
S.R.L., Str. Agatha Bârsescu nr. 13,
bl. V10, sc. 3, et. 1, ap. 61, sector 3,
031481, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03411
(151) 12/05/2016
(732) BELU C.I. PFA, Aleea Cetăţuia, nr.
6, camera 1, bl. M24, sc. 3, et. 2, ap.
142, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Minut Baby

BRATARI YACHTING

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

(531) Clasificare Viena:180321; 180401;
270501; 270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:020901; 031301;
031324; 260116; 260118; 270501;
270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Brăţări (bijuterii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpun, beţişoare cu vată, creme cosmetice,
şampoane, ceară depilatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03393
(151) 12/05/2016
(732) IORDANESCU RADU, Calea 13
Septembrie nr. 107, bl. 103, sc. 1, et.
1, ap. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

TABACIOC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
4
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papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03413
(151) 12/05/2016
(732) MARIA-CRISTINA SERBU, Str.
Crişului nr. 5, ap. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03414
(151) 12/05/2016
(732) S.C. STREET TAXI S.R.L., Str.
Oinei nr. 43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

(540)

PISICA PE CUPTOR UN ALUAT
SOFISTICAT

STREETTAXI 021.9465
WWW.STREET-TAXI.RO

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
178C), verde (pantone 344C), maro
(pantone 4705C)

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:250704; 260418;
270501; 270502; 270524; 270724;
290113;

(531) Clasificare Viena:030106; 030119;
030124; 090110; 270501; 270508;
290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
5
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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
sunetelor sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 03394
(151) 12/05/2016
(732) S.C. HONG DA 1999 S.R.L.,
Şoseaua Colentina nr. 14, bl. 14, sc. B,
et. 1, ap. 6, camera 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

MUL MULTE STELE
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03415
(151) 12/05/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

AMCANDIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
6
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plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

(210) M 2016 03416
(151) 12/05/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03395
(151) 12/05/2016
(732) S.C. TAIYANG COMIMPEX
S.R.L., Bdul. Chişinău nr. 8, bl. M2,
sc. B, et. 10, ap.80, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA

(540)
FRAMSYL

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜

DILONG

(210) M 2016 03384
(151) 12/05/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:260207; 261325;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(540)

SINDOMED

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
7
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(210) M 2016 03385
(151) 12/05/2016
(732) M O G A
L U C I A N
INTREPRINDERE FAMILIALA,
Str. Principală nr. 36, judeţul Braşov,
, COMUNA ŞINCA ROMANIA
(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV
(540)

(210) M 2016 03417
(151) 12/05/2016
(732) TRANSILVANIA'S WINE S.R.L.,
Str. Valea Viilor, nr. 2, ap. 1, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 425100, BECLEAN
ROMANIA
(540)

LECVIN 1962 IN VINO ETHICA

Pensiunea Casa Moga
(591) Culori revendicate:mov, alb

(531) Clasificare Viena:070101; 070124;
270501; 270502; 270512;

(531) Clasificare Viena:050504; 051325;
060102; 060104; 250113; 270501;
290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzarea
pachetelor de servicii din turism prin
intermediul expoziţiilor, prin cataloage, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
8
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(210) M 2016 03386
(151) 12/05/2016
(732) S.C. GARDEN THERME S.R.L.,
Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj,
405200, DEJ ROMANIA

(210) M 2016 03396
(151) 12/05/2016
(732) ILIE GABRIELA, Str. Vladimir
Streinu nr. 76, Judeţul Dâmboviţa, ,
GĂIEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

SG SUNGARDEN THERME
HAIR ME UP

(591) Culori revendicate:argintiu, gri
(531) Clasificare Viena:050320; 250113;
270501; 270502; 270519; 270522;
290112;

(531) Clasificare Viena:090110; 261107;
261113; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de igienă şi frumusete pentru
oameni; servicii furnizate de saloane de
coafură şi înfrumuseţare; servicii de coafor la
domiciliu.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

9
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sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 03418
(151) 12/05/2016
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L., Şos. Industriilor nr. 53, sector
3, 032893, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03387
(151) 12/05/2016
(732) CHITU RADU INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Str. Aleea nr. 6,
judeţul Constanţa, , OVIDIU
ROMANIA
(540)

PPT
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), vişiniu (pantone 200C)

BERE CAZINO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:200515; 260406;
260418; 270501; 270502; 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.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi

(210) M 2016 03419
(151) 12/05/2016
(732) CIMPEAN SORIN, Str. Debradului,
nr. 96E, Jud. Mureş, , REGHIN
ROMANIA
(540)
Transylvanian Craft Beer Company
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 12/05/2016

(210) M 2016 03397
(151) 12/05/2016
(732) S.C. TI TRUST INVEST S.A., Str.
Georges Clemenceanu nr. 4, ap. 2,
Judeţul Cluj, 400021,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(210) M 2016 03388
(151) 12/05/2016
(732) H O D O R O N C
TRONC
PRODUCTION S.R.L., B-dul
Ghencea nr. 43B, Biroul nr. 6, et. 2,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

SunGarden Hotels & Resorts

MAGAZINUL Altfel

(591) Culori revendicate:crem

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

(531) Clasificare Viena:050320; 250113;
270501; 270502; 270519; 270522;

(531) Clasificare Viena:241508; 241521;
250113; 250125; 260418; 270501;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii hoteliere; informaţii hoteliere;
servicii hoteliere în statiuni turistice; servicii
hoteliere pentru clienţii preferaţi; servicii de
alimentaţie publică; servicii de cazare
temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03389
(151) 12/05/2016
(732) S.C. ADEVAL CONSULTING
S.R.L., Str. Aleea Baita nr. 4, ap. 46,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRLTIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(210) M 2016 03398
(151) 12/05/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MOTO FLY RO, Str. Tineretului nr.
1, bl. Turn, B2, ap. 40, Judeţul
Giurgi u, 080271, GIURGIU
ROMANIA
(540)
AERO - AVENTURA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03390
(151) 12/05/2016
(732) S.C. LEC LAND GROUP S.R.L.,
Sat Albota, Nr.465E, Jud. Argeş, ,
Com. Albota ROMANIA

ADEVAL CONSULTING
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(540)

(531) Clasificare Viena:241725; 260116;
260118; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltare hardware şi software.

CLEANER
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
293C), alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
12
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nu din materiale preţioase, nu
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verifictare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03392
(151) 12/05/2016
(732) S.C. R'ART S.A., Aleea Savin
Popescu bl. Muv 2, parter, judeţul
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

R'ART UNIVERSUL TAU
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:241703; 260416;
260418; 270501; 270502; 270524;
290112;

13
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(210) M 2016 03375
(151) 12/05/2016
(732) S.C. HEADLINE DIGITAL S.R.L.,
Aleea Codrii Neamţului nr. 3C, parter,
ap. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03376
(151) 12/05/2016
(732) ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR
RECIPROC FLEXICREDIT, Str.
Lazăr Vicol nr. 5, bl. E41, sc. A, ap.
13, judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

X Magazine
(531) Clasificare Viena:260407; 260409;
270315; 270501; 270502; 270521;

CAR FLEXICREDIT CASA DE
AJUTOR RECIPROC

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

(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:030201; 030224;
250119; 261107; 270501; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
14
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(210) M 2016 03377
(151) 12/05/2016
(732) S.C. MEŞTEREL DISTRIBUŢIE
S.R.L., Str. Ordinei nr. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03378
(151) 12/05/2016
(732) BĂSU CECILIA EMANUELA, Str.
Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM 22, sc.
A, et. 4, ap. 20, sector 3, 031782,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)

MEŞTEREL

învaţă despre bani

(531) Clasificare Viena:040502; 040505;
090721; 140701; 140715; 270501;

(531) Clasificare Viena:020901; 090110;
241708; 261113; 261325; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 03379
(151) 12/05/2016
(732) BALAZS GABRIEL FLORIAN,
Intrarea Trompetului nr. 1, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)
RUDOTEL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03381
(151) 12/05/2016
(732) S.C. APPELLO BRANDS S.R.L.,
Str. Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap.
M6, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03380
(151) 12/05/2016
(732) S.C. SUNSET SALIN S.R.L., Str.
Poiana Cerbului nr. 1000, judeţul Cluj,
407055, BACIU ROMANIA
(540)
VOLUM FEDERAŢIA
ORGANIZAŢIILOR CARE SPRIJINĂ
DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI
ÎN ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:alb, bleu, negru
(531) Clasificare Viena:100301; 100304;
270501; 270511; 290112;

SG SUNGARDEN SALIN
(591) Culori revendicate:auriu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Coordonarea şi organizarea de expoziţii în

(531) Clasificare Viena:050320; 270501;
270502; 270519; 270522; 290102;
16
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scopuri comerciale; coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare; pregătirea şi
realizarea de planuri, concept media şi de
publicitate; promovarea online de reţele
informatizate şi pagini web; publicarea
textelor publicitare; publicitate; organizarea
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitate; organizarea şi coordonarea de
expoziţii în scop comercial; organizarea şi
coordonarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale; organizarea şi coordonarea de
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare;
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare;
organizarea de evenimente, expoziţii, târguri
şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizarea de
târguri comerciale; organizarea de expoziţii în
scopuri comercaile; organizarea de întâlniri de
afaceri; organizarea de trageri la sorti cu
premii în scopuri comerciale; coordonarea,
pregătirea şi organizarea de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare; servicii de consultanţă în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri; servicii de consultanţă în afaceri
privind gestionarea campaniilor de strângere
de fonduri; servicii de lobby comercial.
36 Colectarea de fonduri şi sponsorizare;
investiţii de fonduri în scopuri caritabile;
organizarea de colecte în scopuri caritabile;
organizarea de activităţi de colectare de
fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate;
organizarea de colecte în scopuri caritabile;
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare; organziarea de colecte de
binefacere (pentru terţi); organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern; servicii de
finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii non-profit.

41 Academii; asistenţă profesională
individualizată (coaching); ateliere de
formare; ateliere organizate în scopuri
educative; ateliere organizate în scopuri
recreative; împrumut de cărţi; consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării;
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie
şi de pregătire pentru tineri şi adulţi;
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere de
lucru; coordonare de evenimente de
divertisment; coordonare de evenimente
culturale; coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment; coordonare de expoziţii în
scopuri recreative; coordonare de festivaluri
de film; cursuri de dezvoltare personală;
cursuri de sprijin pentru persoanele cu
dificultăţi de exprimare orală; desfăşurarea de
expoziţii în scop de divertisment; demonstraţii
în scop de instruire; desfăşurare de seminarii
de instruire; divertisment de tipul seriilor de
concursuri; editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decât cele de uz publicitar;
editare de publicaţii; editare de texte scrise;
informaţii de materie de educaţie; elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale; elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management;
formare continuă; fotoreportaje; furnizare de
programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune de bandă largă fără fir
şi online; furnizare de publicaţii electronice;
furnizare de publicaţii online; furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială;
furnizarea de tutoriale online; informaţii
referitoare la recreere; instruire referitoare la
conveniente sociale; intervievarea
personajelor contemporane în scopuri
educative; organizarea de baluri; organizarea
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoaşterea meritelor; organizarea de
ceremonii de decernare de premii; organizarea
de ceremonii de premiere pentru
17
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recunoasterea actelor de curaj; organizarea de
cicluri de conferinţe; organizarea de
competiţii şi ceremonii de decernare de
premii; organizarea de conferinţe, expoziţii şi
concursuri; organizarea de evenimente de
ceremonie; organizarea de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
organizarea de festivaluri; organizarea de
gale; organizarea de programe de instruire
pentru tineri; organizarea de reuniuni şi
conferinţe; organizarea de seminarii;
organizarea de sesiuni de formare; organizarea
de webinare; organizarea şi coordonarea de
competiţii; organizarea şi coordonarea de
conferinţe şi congrese; organizarea de
activităţi educative destinate studenţilor;
prezentări audiovizuale; producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video; producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire; publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet; publicare
de cataloage; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet; realizarea,
coordonarea şi organizarea de seminarii;
realizarea coordonarea şi organizarea de
conferinţe; realizarea, coordonarea şi
organizarea de congrese; realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane;
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru; susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale.
45 Cluburi de întâlniri; servicii de lobby
politic; servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale; servicii juridice pro-bono; servicii
juridice paralegale; servicii personale şi
sociale; servicii de reţele sociale online
accesibile prin aplicaţii mobile descărcabile.

(210) M 2016 03382
(151) 12/05/2016
(732) S.C. HA HA HA PRODUCTION
S.R.L., Sat. Ciocăneşti, nr. 233B, Jud.
Argeş, 117197, COMUNA
CĂLINEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

ha! STORE
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;
270502;
(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).

˜˜˜˜˜˜˜
18

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 12/05/2016

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 03401
(151) 12/05/2016
(732) S.C. SIOMARPROD S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 3,
et. 2, ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03383
(151) 12/05/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA
(540)

IN LOC DE CEVA OBISNUIT ALEGE
CEVA DEOSEBIT Mestesugari de Gusturi
(591) Culori revendicate:maro, negru, roşu,
bej
(531) Clasificare Viena:090110; 140702;
140703; 250119; 270501; 270502;
290114;

SINDOGEL
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, păsări şi vânat; extracte din carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne de pui, bacon, bucaţele de piept de pui
pane (nuggets), bucăţi de carne de pui, bucăţi
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvişuri, cârnaţi, cârnaţi afumaţi, cârnaţi
chorizo, cârnaţi conservaţi, cârnaţi cruzi,
cârnaţi polonezi kielbasa, cârnaţi vegetali,
carne, carne afumată, carne ambalată, aspic de
carne, carne congelată, carne conservată,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
˜˜˜˜˜˜˜
19
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afacerii (publicitate), promovarea comercială,
publicitate, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţii de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de vânzare cu
amanuntul în domeniul alimentaţiei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
produse alimentare.

carne de curcan, carne de mânzat, carne de
pasare, carne de pasare de curte, carne de
pasare supracongelată, carne de porc, carne de
porc conservată, carne de porc, la conservă,
carne de pui congelată, carne de pui
deshidratată, carne de vânat, carne de vită,
carne de vită feliată, carne de vită preparată,
carne de vită sarată şi conservată (corned
beef), carne de vită taiată şi condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), carne feliată, carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne pentru cârnaţi, carne prajită, carne
prajită de pui, carne preparată, carne
proaspătă, carne proaspătă de pasăre, carne
procesată, carne sarată, carne tocată, carne
uscată, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, crochete de pui, file de porc, ficat,
fripturi, fripturi, hamburgeri, hamburgeri de
carne, hamburgeri de vita, jambon, gustări pe
bază de carne, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, paste de carne, pate de
ficat, pate de ficat foie-gras, pateu de ficat de
gâscă, pateuri, pateuri pe bază de carne,
produse de curcan, produse din carne
congelată, produse din carne de miel, produse
din carne preparate, produse din carne sub
formă de hamburgeri, pui, salam, salam
pepperoni, suncă, sorici de porc umflat, carne
de porc, la conservă, untură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, administrare de afaceri,
administrarea magazinelor, administrarea şi
managementul întreprinderilor comerciale,
organizarea afacerilor, decorarea vitrinelor,
prezentare de produse, prezentare de produse
în scop publicitar, demonstraţie de vânzare
(pentru terţi), distribuire de pliante publicitare,
distribuţie de produse în scopuri publicitare,
facturare, marketing de produse, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, promovarea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03400
(151) 12/05/2016
(732) PALADIN SECURITY S.R.L., Str.
Mihai Eminescu nr. 129, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PALADIN SECURITY
(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:030315; 030324;
260105; 260116; 260118; 260207;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
20
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pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(210) M 2016 03404
(151) 12/05/2016
(732) IANCU CRISTIAN IULIAN, Calea
Serban Vodă nr. 176, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
AMPHORA
(210) M 2016 03403
(151) 12/05/2016
(732) VENDETTA SECURITY S.R.L.,
Str. Principală nr. 314, jud. Mureş, ,
RUSII-MUNTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transportul, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03405
(151) 12/05/2016
(732) SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L.,
Str. Dezrobirii nr. 76, bl. 10, ap. 6, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(540)
VENDETTA SECURITY
(531) Clasificare Viena:010103; 020904;
260106; 260116; 260118; 261507;
270112; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.
Audio Librăria

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
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(531) Clasificare Viena:160125; 200702;
270501; 270502; 290113;

(210) M 2016 03407
(151) 12/05/2016
(732) SOFTEXPERT MOBILITY S.R.L.,
Str. Dezrobirii nr. 76, bl. 10, ap. 6, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03406
(151) 12/05/2016
(732) ASOCIATIA ONCO HELP, Str.
Ciprian Porumbescu nr. 59, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)
ASOCIATIA ONCO HELP

Audio Biblioteca
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

galben,

(531) Clasificare Viena:160125; 200702;
270501; 270502; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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fânul (invertoare de seceratoare-pologitoare),
echipament pentru manipularea materialelor,
(stivuitoare), distribuitoare de îngrăşăminte,
echipamente şi maşini de transportat şi de
manipulat baloţi, încărcătoare de tractor
(tractor loaders), maşini pentru mutarea
pământului, maşini de recoltat cu
autopropulsie, mecanisme şi aparate de
control pentru maşini, pentru motoare
(motors) şi pentru motoare (engines),
elemente de comenzi pneumatice pentru
maşini, pentru motoare (motors) şi pentru
motoare (engines); elemente de comenzi
h i d r a u l i c e pentr u maşini, pentru
motoare(motors) şi pentru motoare (engines),
motoare (motors) şi motoare (engines),
vehicule terestre, vehicule şi tractoare
agricole, de fermă şi industriale,
tractoare-încărcătoare-excavatoare,
tractoare-încărcătoare (tractor loaders),
remorci (wagons), remorci (wagons) pentru
baloţi, remorci (wagons) pentru stivuirea
baloţilor, remorci (wagons) pentru mutarea
pământului, mecanisme şi aparate de control
pentru vehicule terestre şi pentru tractoare
agricole şi industriale, comenzi pneumatice
pentru vehicule terestre şi pentru tractoare
agricole şi industriale, comenzi hidraulice
pentru vehicule terestre şi pentru tractoare
agricole şi industriale, motoare (motors) şi
motoare (engines) pentru vehicule terestre şi
pentru tractoarele agricole şi industriale şi
piese, racorduri, accesorii şi componente
pentru toate produsele menţionate anterior,
servicii de primire date, de procesare date şi
recuperare date, servicii de gestionare a
afacerilor şi servicii de informaţii în legătura
cu maşini, utilaje şi echipamente agricole,
maşini, utilaje şi echipamente utilizate în
ferme, maşini, utilaje şi echipamente de
construcţii, tractoare şi vehicule de sapat
pământul şi vehicule de mutat pământul,

(210) M 2016 03408
(151) 12/05/2016
(732) CNH INDUSTRIAL N.V., Cranes
Farm Road, SS14 3AD, Basildon
REGATUL UNIT Essex
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:260406; 261102;
261106; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu maşini şi utilaje utilizate în ferme,
maşini şi utilaje agricole, unelte şi instrumente
agricole, maşini agricole de recoltat, maşini
agricole de balotat, dispozitive pentru
ambalarea baloţilor (bale wrappers), combine
de secerat şi treierat (combine harvesters),
capete şi platforme pentru a fi ataşate la
combine (combine headers), combine de
recoltat furaje şi prese de baloturi (forage
harvesters), suflante de furaje, maşini de
măcinat şi amestecat furaje, maşini de tuns
iarba şi gazonul (cositoare), aparate de
condiţionare pentru cositoare
(mower-conditioners), grape, prese brazda
(furrow presses), semănătoare, maşini de
greblat şi greble cu descărcare laterală, maşini
de greblat şi greble şi maşini de întors fânul şi
furci
rotative,
vindrovere
(secerători-pologitori), maşini de vânturat
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consiliere, informare şi servicii de consultanţă
cu privire la toate serviciile mentionate
anterior.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii,
întreţinere şi reparare de maşini şi utilaje
utilizate în ferme, maşini şi utilaje agricole,
unelte şi instrumente agricole, excavatoare,
vehicule terestre, vehicule agricole, tractoare
agricole şi industriale, motoare (engines),
motoare (motors) şi transmisii, şi de piese,
racorduri, accesorii şi componente pentru
produsele menţionate anterior, consiliere,
informare şi servicii de consultanţă cu privire
la toate serviciile menţionate anterior.

utilaje agricole, unelte şi instrumente agricole,
maşini agricole de recoltat, maşini agricole de
balotat, dispozitive pentru ambalarea baloţilor
(bale wrappers), combine de secerat şi treierat
(combine harvesters), capete şi platforme
pentru a fi ataşate la combine (combine
headers), combine de recoltat furaje şi prese
de baloturi (forage harvesters), suflante de
furaje, maşini de măcinat şi amestecat furaje,
maşini de tuns iarba şi gazonul (cositoare),
aparate de condiţionare pentru cositoare
(mower-conditioners), grape, prese brazda
(furrow presses), semănătoare, maşini de
greblat şi greble cu descărcare laterală, maşini
de greblat şi greble şi maşini de întors fânul şi
furci
rotative,
vindrovere
(seceratori-pologitori), maşini de vânturat
fânul (invertoare de secerătoare-pologitoare),
echipament pentru manipularea materialelor
(stivuitoare), distribuitoare de îngrăşăminte,
echipamente şi maşini de transportat şi de
manipulat baloţi, încărcătoare de tractor
(tractor loaders); maşini pentru mutarea
pământului, maşini de recoltat cu
autopropulsie, mecanisme şi aparate de
control pentru maşini, pentru motoare
(motors) şi pentru motoare (engines),
elemente de comenzi pneumatice pentru
maşini, pentru motoare (motors) şi pentru
motoare (engines), elemente decomenzi
hidraulice pentru maşini, pentru motoare
(motors) şi pentru motoare (engines), motoare
(motors) şi motoare (engines), piese,
racorduri, accesorii şi componente pentru
toate produsele menţionate anterior.
12 Vehicule terestre, vehicule şi tractoare
agricole, de fermă şi industriale,
tractoare-încărcătoare-excavatoare,
tractoare-încărcătoare (tractor loaders),
remorci (wagons), remorci (wagons) pentru
baloţi, remorci (wagons) pentru stivuirea
baloţilor, remorci (wagons) pentru mutarea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03409
(151) 12/05/2016
(732) CNH INDUSTRIAL N.V., Cranes
Farm Road, SS14 3AD, Basildon
REGATUL UNIT Essex
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:260406; 261102;
261106; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi utilaje utilizate în ferme, maşini şi
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pneumatice pentru maşini, pentru motoare
(motors) şi pentru motoare (engines); comenzi
hidraulice pentru maşini, pentru
motoare(motors) şi pentru motoare (engines),
motoare (motors) şi motoare (engines),
vehicule terestre, vehicule şi tractoare
agricole, de fermă şi industriale,
tractoare-încărcătoare-excavatoare,
tractoare-încărcătoare (tractor loaders),
remorci (wagons), remorci (wagons) pentru
baloţi, remorci (wagons) pentru stivuirea
baloţilor, remorci (wagons) pentru mutarea
pământului, mecanisme şi aparate de control
pentru vehicule terestre şi pentru tractoare
agricole şi industriale, elemente de comenzi
pneumatice pentru vehicule terestre şi pentru
tractoare agricole şi industriale, elemente de
comenzi hidraulice pentru vehicule terestre şi
pentru tractoare agricole şi industriale,
motoare (motors) şi motoare (engines) pentru
vehicule terestre şi pentru tractoarele agricole
şi industriale şi piese, racorduri, accesorii şi
componente pentru toate produsele menţionate
anterior, servicii de primire date, de procesare
date şi recuperare date, servicii de gestionare
a afacerilor şi servicii de informaţii în legătura
cu maşini, utilaje şi echipamente agricole,
maşini, utilaje şi echipamente utilizate în
ferme, maşini, utilaje şi echipamente de
construcţii, tractoare şi vehicule de sapat
pământul şi vehicule de mutat pământul,
consiliere, informare şi servicii de consultanţă
cu privire la toate serviciile mentionate
anterior.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii,
întreţinere şi reparare de maşini şi utilaje
utilizate în ferme, maşini şi utilaje agricole,
unelte şi instrumente agricole, excavatoare,
vehicule terestre, vehicule agricole, tractoare
agricole şi industriale, motoare (engines),
motoare (motors) şi transmisii, şi de piese,
racorduri, accesorii şi componente pentru

pământului, mecanisme şi aparate de control
pentru vehicule terestre şi pentru tractoare
agricole şi industriale, elemente de comenzi
pneumatice pentru vehicule terestre şi pentru
tractoare agricole şi industriale, elemente de
comenzi hidraulice pentru vehicule terestre şi
pentru tractoare agricole şi industriale,
motoare (motors) şi motoare (engines) pentru
vehicule terestre şi pentru tractoarele agricole
şi industriale, piese, racorduri, accesorii şi
componente pentru toate produsele menţionate
anterior.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu maşini şi utilaje utilizate în ferme,
maşini şi utilaje agricole, unelte şi instrumente
agricole, maşini agricole de recoltat, maşini
agricole de balotat, dispozitive pentru
ambalarea baloţilor (bale wrappers), combine
de secerat şi treierat (combine harvesters),
capete şi platforme pentru a fi ataşate la
combine (combine headers), combine de
recoltat furaje şi prese de baloturi (forage
harvesters), suflante de furaje, maşini de
măcinat şi amestecat furaje, maşini de tuns
iarba şi gazonul (cositoare), aparate de
condiţionare pentru cositoare
(mower-conditioners), grape, prese brazda
(furrow presses), semănătoare, maşini de
greblat şi greble cu descărcare laterală, maşini
de greblat şi greble şi maşini de întors fânul şi
furci
rotative,
vindrovere
(secerători-pologitori), maşini de vânturat
fânul (invertoare de seceratoare-pologitoare),
echipament pentru manipularea materialelor,
(stivuitoare), distribuitoare de îngrăşăminte,
echipamente şi maşini de transportat şi de
manipulat baloţi, încărcătoare de tractor
(tractor loaders), maşini pentru mutarea
pământului, maşini de recoltat cu
autopropulsie, mecanisme şi aparate de
control pentru maşini, pentru motoare
(motors) şi pentru motoare (engines), comenzi
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produsele menţionate anterior, consiliere,
informare şi servicii de consultanţă cu privire
la toate serviciile menţionate anterior.

publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03410
(151) 12/05/2016
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITEŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03391
(151) 12/05/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.
Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
ARDEAL EXCHANGE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

QPOEM
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
39 Distribuire (difuzare) de cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare, culturale,
publicare, publicare on-line de cărţi şi

˜˜˜˜˜˜˜
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