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Cereri M|rci publicate în data de 19/07/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04849

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/07/2016 MIHAILA BOGDAN NICOLAE

Denumire
Marc|
(540)
eleven senses

2 M 2016 04850

12/07/2016 COMAN MIHAIL
BIRTOC IONUÚ

PUI LA JAR, M{NÂNCI BUN Ôl
S{N{TOS LA UN PREÚ
"GUSTOS"

3 M 2016 04851

12/07/2016 S.C. ALLVIEW SECURITY S.R.L.

ALLVIEW SECURITY

4 M 2016 04852

12/07/2016 ANTENA 3 S.A.

Obiectiv cu Oana Zamfir si
Razvan Dumitrescu

5 M 2016 04853

12/07/2016 S.C. VOLA.RO S.R.L.

Vola

6 M 2016 04854

12/07/2016 NEGREA MARIUS CORNEL

Catedrala muntilor

7 M 2016 04855

12/07/2016 S.C. SARGON-TEX S.R.L.

TORNADO

8 M 2016 04856

12/07/2016 CASNIC EUROPA S.R.L.

CASNIC

9 M 2016 04857

12/07/2016 CAPO & CAPONE S.R.L.

TAGO family restaurant pizza
pasta grill

10 M 2016 04858

12/07/2016 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI - CENTRUL DE
PELERINAJ SFANTA
PARASCHEVA

Centrul de Pelerinaj SFÂNTA
PARASCHEVA PELERINAJE
PENTRU SUFLET

11 M 2016 04861

12/07/2016 OLARU IULIA MARIA
GEORGESCU ANDREI BOGDAN

Rainbowl

12 M 2016 04862

12/07/2016 BOCSE BOGDAN

scentSee

13 M 2016 04863

12/07/2016 S.C. MARTYBER S.R.L.

T{IEÚEI de SALONTA
MARTYBER

14 M 2016 04864

12/07/2016 S.C. BISCOTTO S.R.L.

ANTARTICA

15 M 2016 04865

12/07/2016 S.C. MARMOSIM S.A.

MARMOSIM TRADITIE IN
PIATRA

16 M 2016 04866

12/07/2016 S.C. PRO MEAT DISTRIB S.R.L.

Pro Meat calitate garantat|
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 04867

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/07/2016 Sonirique Designs S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
SONIRIQUE MAKE THEM
DREAM

18 M 2016 04868

12/07/2016 S.C. C&I AMBIENT S.R.L.

LABORATOARELE DOAMNA
NEGRU

19 M 2016 04869

12/07/2016 PATA RAZVAN

HaiHuiTravel

20 M 2016 04870

12/07/2016 2B OPEN LOGISTICS S.R.L.

21 M 2016 04871

12/07/2016 2B OPEN LOGISTICS S.R.L.

22 M 2016 04872

12/07/2016 POPESCU BOGDAN-ANDREI
Show Pass
POPESCU RAZVAN-ALEXANDRU

23 M 2016 04873

12/07/2016 S.C. VEGA OFFSHORE S.R.L.

VEGA OFFSHORE

24 M 2016 04874

12/07/2016 McDonald's Corporation

Super Economii Zi De Zi

25 M 2016 04875

12/07/2016 INTERSEC GENERAL PROTECT
S.R.L.

INTERSEC GENERAL
PROTECT

26 M 2016 04876

12/07/2016 MANDACHI STEFAN VALENTIN

BABA CLOANÚA

27 M 2016 04877

12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR.Servicii moderne de
utilitati

28 M 2016 04878

12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR oil T

29 M 2016 04879

12/07/2016 S.C. ZAREA S.A.

ZAREA TABU

30 M 2016 04880

12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR oil T

31 M 2016 04881

12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR. AI TOATA ENERGIA
NOASTRA

32 M 2016 04882

When in Bucharest
12/07/2016 BRAÔOVEANU ALINA
PERSOAN{ FIZIC{ AUTORIZAT{

33 M 2016 04883

12/07/2016 S.C. KRON-TOUR S.R.L.

TJB TÂRGUL DE JOBURI
BRAÔOV

34 M 2016 04884

12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR.UTILITATI MODERNE
PENTRU TINE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 04885

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
TINMAR energy T

36 M 2016 04886

12/07/2016 S.C. KRON-TOUR S.R.L.

BIO, HEALTH & BEAUTY FAIR

37 M 2016 04887

12/07/2016 BREAHNA ANDREI
SOAITA RALUCA-CLAUDIA

EASTWARDS PROSPECTUS
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derivaţi de benzen.
4 Petrol; aditivi (nechimici) pentru produsele
petroliere; produse petroliere derivate din
rafinarea ţiţeiului; carburanţi; benzină
(carburant); gaz sintetic (carburant);
carburanţi aglomeraţi combustibili; carburanţi
pentru vehicule cu motor; aditivi concentraţi
(nechimici) pentru carburanţi; benzină
industrială; benzină (combustibil); aditivi
petrochimici pentru benzină; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare); benzină cu
cifră octanică mare; uleiuri lubrifiante pentru
motoare pe benzină; emulsii bituminoase
pentru combustibil; emulsii de bitum
utilizabile drept combustibil; uleiuri care
conţin săruri metalice dizolvate pentru
utilizare ca aditivi pentru bitum; combustibili
derivaţi din petrol; energie electrică.
7 Pistoale pentru pompe de alimentare cu
carburant; regulatoare de amestec de carburant
şi aer ca piese de motoare cu ardere internă;
pompe de benzină contorizate; maşini pentru
prepararea bitumului.
19 Compoziţii bituminoase; emulsii
bituminoase; smoală şi bitum; asfalt, produse
bituminoase pentru construcţii; produse
bituminoase pentru tencuieli; compoziţii pe
bază de bitum; gudron; bitum folosit la
construcţia de şosele; compuşi pe bază de
bitum pentru construcţii; materiale de
construcţii pe bază de bitum; emulsii de bitum
polimeric pentru suprafeţe de soşele; produse
de izolare a asfaltului pe bază de bitum.
37 Staţii de service (alimentare cu carburant şi
întreţinere); staţii service (benzinării); servicii
de realimentare cu benzină pentru
autovehicule.
39 Servicii de distribuire a carburanţilor;
transport de bitum; servicii de informare
referitoare la transportul de bitum.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04878
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

TINMAR oil T
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde, galben, gri, alb
(531) Clasificare Viena:270521; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Substanţe chimice folosite în industrie în
general şi cea extractivă şi petrolieră în
special, aditivi pentru foraj, compoziţii
extinctoare; derivaţi petrolieri (produse
chimice); aditivi chimici pentru produse
petroliere; aditivi chimici pentru fluide
folosite la forajul puţurilor petroliere; aditivi
chimici pentru carburanţi; comburanţi (aditivi
chimici pentru carburanţi); aditivi chimici
concentraţi pentru carburanţi; aditivi chimici
de curăţare a injectoarelor de carburant;
aditivi chimici pentru creşterea cifrei octanice
a carburanţilor; preparate chimice folosite ca
aditivi pentru carburanţi pentru îmbunătăţirea
combustiei; aditivi pentru benzină; aditivi
combustibili de benzină pe bază de acizi graşi;
4
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(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
290113;

(210) M 2016 04879
(151) 12/07/2016
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii
Noi, Nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Derivaţi petrolieri (produse chimice); aditivi
chimici pentru carburanţi; comburanţi (aditivi
chimici pentru carburanţi); aditivi chimici
concentraţi pentru carburanţi; aditivi chimici
pentru creşterea cifrei octanice a carburanţilor;
produse chimice folosite în carburanţi pentru
motoare cu reacţie; preparate chimice folosite
ca aditivi pentru carburanţi pentru
îmbunătăţirea combustiei; substanţe chimice
folosite ca aditivi pentru bitum; aditivi pentru
benzină; aditivi combustibili de benzină pe
bază de acizi graşi; aditivi combustibili de
motorină pe bază de acizi graşi.
4 Petrol; petrol artificial; eter de petrol;
carburanţi; benzină (carburant); gaz sintetic
(carburant); carburanţi aglomeraţi
combustibili; amestecuri de carburanţi
gazeficaţi; carburanţi pentru vehicule cu
motor; aditivi concentraţi (nechimici) pentru
carburanţi; emulsii bituminoase pentru
combustibil; benzină industrială; benzină
(combustibil); aditivi petrochimici pentru
benzină; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare); benzină cu cifră octanică mare;
uleiuri lubrifiante pentru motoare pe benzină;
motorină; motorină pentru încălzire
industrială.
7 Economizoare de carburant pentru motoare;
pistoale pentru pompe de alimentare cu
carburant; maşini pentru prepararea bitumului;
pompe de benzină contorizate; instrumente cu
injecţie de benzină; maşini de tuns iarba,
alimentate cu benzină; motoare pe benzină,
care nu sunt pentru vehicule terestre.
19 Smoală de petrol; compoziţii bituminoase;
carton bituminat; emulsii bituminoase; smoală
şi bitum; asfalt; produse bituminoase pentru

ZAREA TABU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04880
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

TINMAR oil T
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben, gri
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construcţii; compoziţii pe bază de bitum;
bitum folosit la construcţia de şosele; emulsii
de latex-bitum pentru construcţii; carton
bitumat (pentru utilizarea în construcţii);
materiale de construcţii pe bază de bitum;
compuşi pe bază de bitum pentru construcţii;
produse de izolare a asfaltului pe bază de
bitum; substanţe bituminoase pentru tencuieli;
materiale bituminoase sub formă de folii;
produse bituminoase utilizate pentru
conservarea clădirilor; bitum care conţine
materiale utilizate pentru acoperişuri; produse
de izolare a căilor de acces pe bază de bitum;
produse de izolare a acoperişului pe bază de
bitum.
37 Staţii de service (alimentare cu carburant şi
întreţinere); staţii service (benzinării); servicii
de realimentare cu benzină pentru
autovehicule; reparaţii sau întreţinere de
echipamente pentru staţii de benzină; servicii
de reparaţii sau conversie a motoarelor pe
benzină în motoare cu combustibil diesel;
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de echipamente pentru benzinării.
39 Transport de petrol; servicii de distribuire
a carburanţilor; transport de bitum; servicii de
informare referitoare la transportul de bitum.

(210) M 2016 04881
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TINMAR. AI TOATA ENERGIA
NOASTRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgenţă; surse de
energie electrică (generatoare); turbine pentru
generarea de energie; generatoare acţionate cu
energie solară; maşini generatoare de energie
electrică continuă; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); palete de turbină pentru
generarea de energie; cuplaje de transmisie de
energie pentru ambarcaţiuni; cuplaje de
transmisie de energie pentru maşini; cuplaje
de transmisie de energie pentru aeronave;
motoare cu combustie internă pentru
producerea energiei; curea de transmisie de
energie pentru utilaje agricole; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în maşini (părţi componente); furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);

˜˜˜˜˜˜˜
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instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transformarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.); aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; software de calculator; extinctoare.
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; instalaţii de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;

instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); curele de transmisie de
energie utilizate pentru echipamente
industriale; surse de alimentare continuă
(maşini) pentru generarea energiei electrice;
cazane de aburi pentru producere de energie,
altele decât pentru vehicule terestre; unităţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre).
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; aparate pentru controlul
energiei electrice; aparate pentru
condiţionarea energiei electrice; maşini pentru
distribuţia energiei electrice; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; aparate
comutatoare pentru alimentarea cu energie;
aparate de alimentare cu energie continuă; fire
de alimentare cu energie electrică; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; sisteme electronice
de control al energiei; aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii); unităţi de
alimentare cu energie electrică neîntreruptă;
aparate pentru diagnoza instalaţiilor de
energie electrică; celule de energie solară din
silicon cristalin; dispozitive electrice de
comandă pentru gestiunea energiei; aparate şi
7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 12/07/2016

articole electrocasnice; reparaţii sau
întreţinere de motoare electrice; instalare şi
reparaţii de aparate electrice; întreţinere şi
reparaţii de rezervoare de depozitare;
întreţinere şi reparaţii de sisteme de
comunicaţii; întreţinere şi reparaţii de
componente de calculator; instalare şi reparaţii
de hardware de calculator; întreţinere şi
reparaţii de hardware de calculator; reparaţii
de maşini şi aparate de birou; servicii de
reparaţii pentru echipamente comerciale
electronice; reparaţii de aparate de radio sau
televizoare; instalare şi reparaţii de reţele de
telecomunicaţii; întreţinere şi reparaţii de
reţele de calculatoare; reparaţii sau întreţinere
de aparate de iluminat electrice; reparaţii sau
întreţinere de maşini şi aparate frigorifice;
reparaţii sau întreţinere de aparatură şi
echipamente medicale; reparaţii sau întreţinere
de aparate şi instrumente optice; reparaţii de
vehicule, în special servicii de depanare;
întreţinere sau reparaţii de încălzitoare de apă
pe gaz; reparaţii sau întreţinere de maşini şi
aparate folosite la fabricarea produselor din
cauciuc.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrica; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrice; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie

afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleară; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control a energiei electrice;
reparaţii de aspiratoare; reparaţii de răcitoare;
reparaţii de televizoare; reparaţii de frigidere;
reparaţii de plafoane; reparaţii de lifturi;
reparaţii de ascensoare; reparaţii de
calculatoare; reparaţii de telefoane; reparaţii
de instrumente muzicale; reparaţii de aparate
electronice; reparaţii de aparate telefonice;
reparaţii de alarme antifurt; reparaţii de
instrumente optice; reparaţii de dispozitive
electrice; reparaţii de aparate fax; informaţii în
domeniul reparaţiilor; reparaţii sau întreţinere
de calculatoare; reparaţii de hardware de
calculator; instalare şi reparaţii de cuptoare;
instalare şi reparaţii de calculatoare; reparaţii
de utilaje de birou; întreţinere şi reparaţii de
instrumente; servicii de reparaţii pentru
8
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tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

de către centrale electrice; producere de
energie de către centrale nucleare; generarea
de energie electrică folosind sechestrarea
carbonului; producere de energie electrică din
surse regenerabile; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
închiriere în sistem leasing a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; servicii de consultanţă în materie de
utilizare a energiei; proiectare şi dezvoltare de
reţele de distribuire a energiei; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legătură cu măsuri de economisire a energiei;
servicii tehnice în domeniul producţiei de
energie electrică şi gaze naturale; consultanţă
pentru serviciile tehnologice în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
de analiză tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04882
(151) 12/07/2016
(732) B R A Ş O V E A N U
ALINA
PERSOANĂ
FIZICĂ
AUTORIZATĂ, Şos. Olteniţei nr. 8,
bl. 2B, sc. 1, ap. 13, et. 4, sector 4,
041312, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
When in Bucharest
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de ghizi de turism (asistenţi
călătorii); servicii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04883
(151) 12/07/2016
(732) S.C. KRON-TOUR S.R.L., Str.
George Bariţiu nr. 12, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(540)

TJB TÂRGUL DE JOBURI BRAŞOV
(531) Clasificare Viena:270315; 270501;
270511; 270512; 270522;

9
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regenerabile.
7 Instalaţii generatoare de energie; turbine
pentru generarea de energie; maşini
generatoare de energie electrică continuă;
palete de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru aeronave; motoare cu combustie
internă pentru producerea energiei; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
curele de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni maritime.
9 Contoare de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; aparate pentru controlul
energiei electrice; aparate pentru
condiţionarea energiei electrice; maşini pentru
distribuţia energiei electrice; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; aparate
comutatoare pentru alimentarea cu energie;
aparate de alimentare cu energie continuă; fire
de alimentare cu energie electrică; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; sisteme electronice
de control a energiei; aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii); unităţi de
alimentare cu energie electrică neîntreruptă;
aparate pentru diagnoza instalaţiilor de
energie electrică; celule de energie solară din
silicon cristalin; dispozitive electrice de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04885
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

TINMAR energy T
(591) Culori revendicate:galben,
albastru

verde,

(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
10
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şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleară; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control a energiei electrice.
39 Distribuţia de energie; depozitarea energiei
electrice; furnizarae energiei electrice;
stocarea energiei electrice; distribuţie de
energie electrică; distribuire de energie
reciclabilă; depozitare de energie şi
combustibili; distribuţia şi transmiterea
energiei electrice; furnizare şi distribuţie de
energie electrică; servicii publice de
distribuţie a energiei electrice; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie; transport; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale electrice; producere de
energie de către centrale nucleare; generarea
de energie electrică folosind sechestrarea
carbonului; producere de energie electrică din
surse regenerabile; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
închiriere în sistem leasing a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţia în rate sau prin
închiriere).
42 Cercetare în domeniul energiei; audit în

comandă pentru gestiunea energiei; aparate şi
instrumente pentru reglareaenergiei electrice;
aparate şi instrumente pentru comutarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transformarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transportul
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru acumularea energiei electrice;
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Lămpi alimentate cu energie solară;
colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; instalaţii de încălzire alimentate cu
energie solară; aparate de ventilaţie alimentate
cu energie solară; aparate de stocare a energiei
solare utilizate pentru încălzire.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
11
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domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; servicii de consultanţă în materie de
utilizare a energiei; proiectare şi dezvoltare de
reţele de distribuire a energiei; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă; asistenţă tehnică în
legătură cu măsuri de economisire a energiei;
servicii tehnice în domeniul producţiei de
energie electrică şi gaze naturale; consultanţă
pentru serviciile tehnologice în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
de analiză tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.

(210) M 2016 04886
(151) 12/07/2016
(732) S.C. KRON-TOUR S.R.L., Str.
George Bariţiu nr. 12, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(540)
BIO, HEALTH & BEAUTY FAIR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04887
(151) 12/07/2016
(732) BREAHNA ANDREI, Şos.
Pantelimon nr. 251, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) SOAITA RALUCA-CLAUDIA, Str.
Geniştilor nr. 21, Judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(540)
EASTWARDS PROSPECTUS

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
12
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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.

monetare; afaceri imobiliare.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04869
(151) 12/07/2016
(732) PATA RAZVAN, Str. Eroilor nr. 21,
bl. b1, ap. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04868
(151) 12/07/2016
(732) S.C. C&I AMBIENT S.R.L., Str.
Calea Victoriei nr. 103-105, sc.A, et.6,
ap.17, sector 1, 010068, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

(540)

HaiHuiTravel
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

LABORATOARELE DOAMNA NEGRU
(591) Culori revendicate:verde, mov

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020301; 241301;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
13
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(210) M 2016 04870
(151) 12/07/2016
(732) 2B OPEN LOGISTICS S.R.L., Piaţa
Montreal nr. 10, clădirea WTC etaj 1,
cam 108, sector 1, 011469,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04871
(151) 12/07/2016
(732) 2B OPEN LOGISTICS S.R.L., Piaţa
Montreal nr. 10, clădirea WTC etaj 1,
cam 108, sector 1, 011469,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

2B Open logistics
(531) Clasificare Viena:180101; 180114;
180123; 261325;

(531) Clasificare Viena:180101; 180114;
180123; 261325; 270501; 270711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi personale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi personale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 04849
(151) 12/07/2016
(732) MIHAILA BOGDAN NICOLAE,
Aleea Mănăstirii dealu nr. 19, bl.19G,
Judeţul Dâmboviţa, 130004,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA
(540)
eleven senses
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Pahare biodegradabile; pahare degradabile;
pahare fără picior; pahare din carton; pahare
din hârtie.
30 Cafea; capsule de cafea; băuturi din cafea;
boabe de cafea; doze de cafea; cafea preparată
şi băuturi pe bază de cafea; boabe de cafea
prajite; băuturi pe bază de cafea; cafea verde;
cafea macinată.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04850
(151) 12/07/2016
(732) COMAN MIHAIL, Şos. Buzăului nr.
22, bl. A 23, sc. A, et. 7, ap 26, Judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA
(732) BIRTOC IONUŢ, Str. Alecu Russo
nr. 37, bis, Judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA
(740) E C O I N T E L L E C T C A B I N E T
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04872
(151) 12/07/2016
(732) POPESCU BOGDAN-ANDREI, Str.
Cremenita nr. 4, bl. B, sc. A, et. 6, ap.
44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) P
O
P
E
S
C
U
RAZVAN-ALEXANDRU, Str.
Cremenita nr. 4, bl. B, sc. A, et. 6, ap.
44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Show Pass

PUI LA JAR, MĂNÂNCI BUN Şl
SĂNĂTOS LA UN PREŢ "GUSTOS"

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;

(591) Culori revendicate:maro, roşu, galben

15
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(531) Clasificare Viena:011505; 030703;
030724; 270501; 270504; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
creare şi menţinere pagină web.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04874
(151) 12/07/2016
(732) McDonald's Corporation, One
McDonald's Plaza,, 60523, Oak Brook
S.U.A. Illinois
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04873
(151) 12/07/2016
(732) S.C. VEGA OFFSHORE S.R.L.,
Şos. Pipera-Tunari nr. 97, Corp
Clădire C9-Birouri, camera nr. 6, et. 1,
Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

(540)
Super Economii Zi De Zi
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

VEGA OFFSHORE
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:180503; 270501;
270504; 270508; 290113;

16
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(210) M 2016 04851
(151) 12/07/2016
(732) S.C. ALLVIEW SECURITY S.R.L.,
Str. Doina nr. 14, camera nr. 2, bl. 18,
sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04875
(151) 12/07/2016
(732) INTERSEC GENERAL PROTECT
S.R.L., Str. Republicii, nr. 3-5, Jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA
(540)

(540)

INTERSEC GENERAL PROTECT
(591) Culori revendicate:roşu, bleumarin
ALLVIEW SECURITY

(531) Clasificare Viena:260302; 270501;
270511; 290112;

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 12/07/2016

(210) M 2016 04876
(151) 12/07/2016
(732) M A N D A C H I
STEFAN
VALENTIN, Bdul. 1 Decembrie 1918
nr. 66, Judeţul Suceava, 720284,
SUCEAVA ROMANIA

(210) M 2016 04877
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

TINMAR.Servicii moderne de utilitati
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană.
7 Instalaţii generatoare de energie.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; extinctoare; contoare
de energie; regulatoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrica; DVD-uri; transmiţătoare
(telecomunicaţii); aparate de telecomunicaţii;
emitatoare (telecomunicaţii); multiplexoare
pentru telecomunicaţii; centrale pentru
telecomunicaţii; reţele de telecomunicaţii;
echipamente de telecomunicaţii; software de
telecomunicaţii; comutatoare manuale pentru
telecomunicaţii; comutatoare automate pentru

BABA CLOANŢA
(591) Culori revendicate:negru,
deschis

galben

(531) Clasificare Viena:020323; 040505;
260118; 261114; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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transfer de date prin telecomunicaţii; servicii
de portaluri de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii prin telegraf; servicii
telefonice şi de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii aer-sol; inchirieri de instalaţii
de telecomunicaţii; servicii de consultanţă în
telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distributia
de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; supravegherea
proceselor pentru asigurarea calităţii; servicii
de cercetare; analiza semnalelor de
telecomunicaţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(telecomunicaţii); aparate de telecomunicaţii
programabile; aparate pentru telecomunicaţii
digitale; dispozitive electronice de
telecomunicaţii; aparate electrice pentru
telecomunicaţii; aparate de telecomunicaţii
portabile; aparate mobile de telecomunicaţii;
comutatoare [pentru aparate de
telecomunicaţii]; conectoare pentru aparate de
telecomunicaţii; siguranţe (pentru aparate de
telecomunicaţii); hardware de calculator
pentru telecomunicaţii.
11 Aparate de iluminat.
36 Asigurare contra accidentelor; asigurarea
de mărfuri; asigurare privind bunurile
personale; servicii de brokeri de asigurare;
calculul ratelor primei de asigurare; servicii de
asigurare pentru ambarcatiuni; expertize în
scopuri de asigurare; evaluari în scopuri de
asigurare; servicii de asigurare privind
proprietăţile; servicii de asigurare de viaţă;
administrare de planuri de asigurare; asigurare
pentru aparatură de comunicaţii; organizare de
asigurare de credite; asigurare de sisteme de
antifurt; asigurarea bunurilor în timpul
tranzitului; servicii de asigurare referitoare la
decontarile esalonate acordate agentilor de
asigurare pentru asigurarea proprietăţilor
împotriva dezastrelor; servicii de asigurare în
domeniul aviaţiei; asigurare de riscuri de
credit (factoring).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalaţii pentru telecomunicaţii; instalare de
reţele de telecomunicaţii; cablare pentru
telecomunicaţii în clădiri.
38 Telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii; telecomunicaţii prin radio;
exploatarea sateliţilor de telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii interactive;
telecomunicaţii prin e-mail; consultanţă
profesională privind telecomunicaţiile;
consultanţă în domeniul telecomunicaţiilor;
informaţii în domeniul telecomunicaţiilor;

(210) M 2016 04852
(151) 12/07/2016
(732) ANTENA 3 S.A., Bdul. Ficusului nr.
44A, Zona 2, et. 4A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Obiectiv cu Oana Zamfir si Razvan
Dumitrescu
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04853
(151) 12/07/2016
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.
Principatele Unite nr. 48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04855
(151) 12/07/2016
(732) S.C. SARGON-TEX S.R.L., Bdul.
Dacia nr. 47 ap. (of). 51, MD-2062,
CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Vola
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; 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.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04854
(151) 12/07/2016
(732) NEGREA MARIUS CORNEL,
Comuna Panaci nr. 260, Judeţul
Suceava, , SAT COVERCA
ROMANIA

TORNADO
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Hotă electrică pentru bucătărie, cuptor
încorporabil electric sau pe gaz, plită
încorporabilă electrică sau pe gaz, aragaz
electric sau pe gaz.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

(540)
Catedrala muntilor
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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terestre); instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare; maşini
generatoare de energie electrică continuă;
aparate de alimentare cu energie
(generatoare); instalaţii generatoare de
energie; generatoare de energie de urgenţă;
surse de energie electrică (generatoare);
turbine pentru generarea de energie;
generatoare acţionate cu energie solară;
cuplaje de transmisie de energie pentru
maşini; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni; palete de turbină pentru
generarea de energie; motoare cu combustie
internă pentru producerea energiei; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni maritime; curele de transmisie
de energie pentru ambarcaţiuni maritime;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); instalaţii hidroelectrice pentru
producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice); transmisii de energie (altele
decât cele pentru vehicule terestre); curele de
transmisie de energie utilizate pentru
echipamente industriale; surse de alimentare
continuă (maşini) pentru generarea energiei
electrice; cazane de aburi pentru producere de
energie, altele decât pentru vehicule terestre;
unităţi de angrenaj pentru transmiterea de
energie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

(210) M 2016 04856
(151) 12/07/2016
(732) CASNIC EUROPA S.R.L., Şos.
Ştefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, et.
1,ap. 119, camera nr. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CASNIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Tacâmuri metalice (cuţite, furculiţe, linguri).
21 Farfurii şi ligheane metalice şi nemetalice;
tacâmuri nemetalice; ustensile şi vase de
bucătărie metalice şi nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04884
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TINMAR.UTILITATI MODERNE
PENTRU TINE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică din energie solară; energie
electrică; energie electrică din energie eoliană;
energie electrică din surse neregenerabile;
energie electrică din surse regenerabile.
7 Motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre); cuplaje şi organe de
transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
21
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energie solară din silicon cristalin; dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
comutarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru reglarea energiei electrice;
aparate şi instrumente pentru transformarea
energiei electrice; aparate şi instrumente
pentru transportul energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru acumularea energiei
electrice; colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară; aparate şi instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară; aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiaţiei
solare în energie electrică; surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) şi
curent continuu (c.c.).
11 Aparate de iluminat; dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat; corpuri de
iluminat; iluminat de siguranţă; structuri de
iluminat; becuri de iluminat; corpuri de
iluminat pentru iluminat festiv; iluminat
pentru expoziţii; elemente de iluminat;
accesorii de iluminat; corpuri de iluminat
incandescent; accesorii electrice de iluminat;
instalaţii de iluminat electrice; aparate de
iluminat fluorescente; plafoniere (corpuri de
iluminat); ornamente pentru iluminat
(accesorii); tuburi luminoase pentru iluminat;
tuburi de iluminat fluorescente; stâlpi mobili
pentru iluminat; butoane de comandă
iluminate; spoturi pentru iluminatul casnic;
accesorii pentru iluminatul electric; aplice
(corpuri electrice de iluminat); corpuri de
iluminat cu infraroşu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru filmări;
aparate şi instalaţii de iluminat; dispozitive de
iluminat pentru motociclete; transformatoare

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; extinctoare; baterii
pentru iluminat; indicatoare de ieşire
iluminate; aparate de comandă pentru
iluminat; dispozitive de iluminat pentru
microscoape; aparate de control pentru
circulaţie (iluminat); dispozitive de iluminat
pentru camere obscure fotografice; fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranţă; contoare de energie; regulatoare de
energie; unităţi de alimentare cu energie
electrică; prize de alimentare cu energie
electrică; cutii pentru alimentarea cu energie
electrică; maşini pentru distribuţia energiei
electrice; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; blocuri de alimentare cu
energie electrică; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; aparate de alimentare
cu energie continuă; aparate de măsurare a
energiei termice; fire de alimentare cu energie
electrică; amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare); telefoane alimentate
cu energie solară; invertoare pentru
alimentarea cu energie; radiouri alimentate cu
energie solară; panouri solare pentru
producerea energiei electrice; cutii de
distribuţie a energiei electrice; aparate de
testare a energiei electrice; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
sisteme electronice de control al energiei;
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoza
instalaţiilor de energie electrică; celule de
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de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
căldură pentru prelucrarea energiei; instalaţii
de încălzire alimentate cu energie solară;
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară; aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; evaluarea
financiară a costurilor energiei termice; curtaj
de investiţii financiare în companii de energie;
agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de energie electrică; agenţii pentru
colectarea plăţilor la utilităţi de gaze sau de
energie electrică.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrica; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; furnizare de
informaţii privind repararea sau întreţinerea de
instalaţii de energie nucleară; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
distribuţie sau control al energiei electrice.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia

pentru corpuri de iluminat; lămpi de iluminat
pentru acvarii; corpuri suspendate de iluminat
fluorescent; sisteme de iluminat de urgenţă;
accesorii de iluminat pentru exterior; corpuri
de iluminat de siguranţă; corpuri de iluminat
pentru interior; obiecte de iluminat cu flanşă;
corpuri de iluminat pentru automobile; lămpi
de iluminat pentru exterior; accesorii pentru
corpuri de iluminat; aparate de iluminat de
urgenţă; instalaţii de iluminat de urgenţă;
instalaţii de iluminat pentru exterior; instalaţii
de iluminat pentru iazuri; aparate decorative
electrice de iluminat; iluminat pentru stative
pentru partituri; corpuri de iluminat pentru
exterior; lumini LED pentru iluminatul public;
difuzoare de iluminat sub formă de piese
pentru instalaţiile de iluminat; difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat; tuburi cu descărcări electrice
pentru iluminat; lămpi de buzunar portabile
(pentru iluminat); aparate de iluminat cu ecran
plat; instalaţii de iluminat de uz comercial;
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat);
corpuri de iluminat de uz casnic; aparate de
iluminat electrice de interior; filtre colorate
pentru aparate de iluminat; instalaţii de
iluminat cu fibră optică; aparate de iluminat
cu diode luminescente (LED); corpuri de
iluminat pentru situaţii de urgenţă; instalaţii
de iluminat pentru pomul de Crăciun; aparate
de iluminat care încorporează fibre optice;
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior; corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos; corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase; corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
acţionate prin celule fotoelectrice; filtre pentru
utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate; colectoare
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de consultanţă în materie de utilizare a
energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; consultanţă
pentru serviciile tehnologie în domeniul
alimentării cu energie şi electricitate; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04857
(151) 12/07/2016
(732) CAPO & CAPONE S.R.L., Bdul.
Nicolae Iorga nr. 12A, biroul 3, et. 2,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

de energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distribuţie de energie
electrică; distributie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distributie a energiei electrice; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
energiei; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; producere de energie de către
centrale electrice; producere de energie de
către centrale nucleare; generarea de energie
electrică folosind sechestrarea carbonului;
producere de energie electrică din surse
regenerabile; servicii de consultanţă privind
generarea de energie electrică; închiriere în
sistem leasing a echipamentelor de generare a
energiei (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere).
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; consiliere în
domeniul economiei de energie; consultanţă
profesională privind conservarea energiei;
cercetare în domeniul energiei; audit în
domeniul energiei; programare de software
pentru gestionarea energiei; consultanţă
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative; servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru energie; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei; consultanţă tehnologică în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricităţii; servicii

TAGO family restaurant pizza pasta grill
(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
241725; 270511; 290107;
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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).
43 Restaurante; cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară, (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04858
(151) 12/07/2016
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI - CENTRUL DE
PELERINAJ
SFANTA
PARASCHEVA, Bdul. Ştefan cel
Mare şi Sfânt nr. 14, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04861
(151) 12/07/2016
(732) OLARU IULIA MARIA, B-dul
Vasile Milea nr. 7, sector 6, 061342,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) GEORGESCU ANDREI BOGDAN,
Str. Clucerului nr. 82A, sector 1,
011364, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Centrul de Pelerinaj SFÂNTA
PARASCHEVA PELERINAJE PENTRU
SUFLET
(591) Culori revendicate:roşu,
galben, gri

Rainbowl
(531) Clasificare Viena:130117; 270315;
270501; 270508;

albastru,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

(531) Clasificare Viena:020122; 020322;
090302; 220501; 270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
25
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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.

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04863
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MARTYBER S.R.L., Str.
Independenţei nr.1, Judeţul Bihor, ,
SALONTA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI S.R.L.- SOVAR
IOAN, Str. Moise Dobosan, nr.110
TIMIŞOARA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04862
(151) 12/07/2016
(732) BOCSE BOGDAN, Str. Bihor nr. 30,
et. 2, ap. 5, sector 1, 010932,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

TĂIEŢEI de SALONTA MARTYBER
scentSee

(531) Clasificare Viena:050702; 090110;
250119; 270501; 270524;

(531) Clasificare Viena:020123; 241710;
241711; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
26
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oţet, sosuri; condimente; gheaţă.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 04865
(151) 12/07/2016
(732) S.C. MARMOSIM S.A., Str. Cuza
Vodă nr. 24, judeţul Hunedoara,
335900, SIMERIA ROMANIA
(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04864
(151) 12/07/2016
(732) S.C. BISCOTTO S.R.L., Judeţul
Timiş, , COMUNA SANMIHAIUL
ROMAN ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI S.R.L.- SOVAR
IOAN, Str. Moise Dobosan, nr.110
TIMIŞOARA

(540)

MARMOSIM TRADITIE IN PIATRA

(540)

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:010110; 050520;
050521; 260116; 270501; 290113;
ANTARTICA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Frişcă (produse lactate).
30 Făină, produse din făină, pizza, produse de
patiserie, îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04866
(151) 12/07/2016
(732) S.C. PRO MEAT DISTRIB S.R.L.,
Str. Frigoriferului nr. 6, biroul A,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(210) M 2016 04867
(151) 12/07/2016
(732) Sonirique Designs S.R.L., Str.
Principală nr. 247, sola 76, parcelele
3117 şi 3118, judeţul Ilfov, ,
COMUNA PERIŞ ROMANIA

(540)
(540)

SONIRIQUE MAKE THEM DREAM
(531) Clasificare Viena:260205; 261325;
270501;

Pro Meat calitate garantată
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270507; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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