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Cereri Mărci publicate în data de 19/10/2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06815

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/10/2016 S.C. HEXIT S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
CENTRIC bpm THE ULTIMATE
BPM TECHNOLOGY

2 M 2016 06819

12/10/2016 SAMA CONSUL S.R.L.

Sama Consul Un răspuns
inteligent

3 M 2016 06820

12/10/2016 GRIGORAS MARIA CRISTINA

NB Noviss Band live music

4 M 2016 06823

12/10/2016 S.C. TAC PAC EVENTS S.R.L.

Maidan

5 M 2016 06824

12/10/2016 Asociaţia Română a Producătorilor
de Medicamente fără Prescripţie,
Suplimente Alimentare şi
Dispozitive Medicale (RASCI)

RASCI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
PRODUCĂTORILOR DE
MEDICAMENTE FĂRĂ
PRESCRIPŢIE, suplimente
alimentare şi dispozitive medicale

6 M 2016 06825

12/10/2016 S.C. BIO CONSULTING CENTER
DELTA S.R.L.

BIO DANUBIUS

7 M 2016 06826

12/10/2016 S.C. KARMA DECO STYLE S.R.L. Mineli Boutique by lonut Glavan &
George Stefanescu

8 M 2016 06827

12/10/2016 DANILA IULIAN NINEL

Musai Day & Night

9 M 2016 06828

12/10/2016 S.C. B.F.R. - TOUR S.R.L.

Termica

10 M 2016 06829

12/10/2016 FIND SECURITY S.R.L.

FIND SECURITY

11 M 2016 06830

12/10/2016 SOLOMITCHI OLEG

EXTIN

12 M 2016 06831

12/10/2016 RAZBOIU DANA-MARIA

BUCURIE LA CUTIE

13 M 2016 06832

12/10/2016 SF INVEST 2000 S.R.L.

BODOC 1802

14 M 2016 06833

12/10/2016 S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.

AluPergo by Delta Aluminiu
outdoor living space

15 M 2016 06834

12/10/2016 S.C. NBR-DELTA TUBE S.R.L.

NBR-DELTA TUBE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
16 M 2016 06835

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/10/2016 S.C. IT' WISE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
DevExprience

17 M 2016 06836

12/10/2016 S.C. X STAR TRADE AND
DISTRIBUTION S.R.L.

KOALA SHOES

18 M 2016 06837

12/10/2016 S.C. COLEUS S.R.L.

COLEUS

19 M 2016 06838

12/10/2016 COŢOFANĂ RADU-GABRIEL

Ladyup Sport & Lifestyle Concept

20 M 2016 06839

12/10/2016 ALBU LILIANA

CRAMA VIISOARA

21 M 2016 06840

12/10/2016 ALBU LILIANA

DOMENIILE ALBU

22 M 2016 06841

12/10/2016 S.C. SECURYTAS TEAM S.R.L.

T

23 M 2016 06842

12/10/2016 ALIN BURTIC

CAFÉ DE FLEURS

24 M 2016 06843

12/10/2016 S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L.

RHOLLES ANTIC

25 M 2016 06844

12/10/2016 S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L.

ZERRGER EXCLUSIVE
WEDDING RINGS

26 M 2016 06845

12/10/2016 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE

Cetelem MAI RESPONSABILI,
ÎMPREUNĂ

27 M 2016 06846

12/10/2016 PIERŞINARU DAN

MATERIA

28 M 2016 06847

12/10/2016 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.

The Motans

29 M 2016 06849

12/10/2016 ZEN SUSHI S.R.L.

ZEN FUSION

30 M 2016 06850

12/10/2016 UNICREDIT CONSUMER
FINANCING IFN S.A.

Creditul Neasteptat de Usor

31 M 2016 06851

12/10/2016 S.C. RANKINE S.R.L.

RANKINE CEASURI BIJUTERII
GENTI ACCESORII

32 M 2016 06852

12/10/2016 S.C. DARMY FORCE SECURITY
S.R.L.

DARMY FORCE SECURITY

33 M 2016 06853

12/10/2016 LUX ET JUSTITIA SPN

LUX ET JUSTITIA

34 M 2016 06854

12/10/2016 BUCURESTI TURISM S.A.

tasteofbucharest.ro
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 06855

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/10/2016 GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L.

36 M 2016 06856

12/10/2016 GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L.

3

Denumire
Marcă
(540)
CHEF'BOX
UCOOK
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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.
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 06815
(151) 12/10/2016
(732) S.C. HEXIT S.R.L., Str. Foişorului
nr. 13, Clădirea F8C, sc. 2, et. 8, ap.
193, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
Calea Victoriei nr. 128B, ap. 14,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06850
(151) 12/10/2016
(732) U N I C R E D I T
CONSUMER
FINANCING IFN S.A., Str.
Gheţarilor, nr. 23-25, et. 1 şi 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

CENTRIC bpm THE ULTIMATE BPM
TECHNOLOGY
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(540)

(531) Clasificare Viena:260105; 261501;
270501; 290112;

Creditul Neasteptat de Usor
(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
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de

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

˜˜˜˜˜˜˜
4
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(210) M 2016 06843
(151) 12/10/2016
(732) S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L., Str.
Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 6, ap.
41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06844
(151) 12/10/2016
(732) S.C. RHOLLES ANTIC S.R.L., Str.
Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 6, ap.
41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

RHOLLES ANTIC
ZERRGER EXCLUSIVE WEDDING
RINGS
(531) Clasificare Viena:170217; 261325;
270502; 270503;
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270514;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu,
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu,
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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imprimate, eşantioane); servicii de abonare la
ziar pentru terţi; consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor; contabilitate;
reproduceri de documente; agenţii de plasare
(Employment agencies); managementul de
fişiere informatice; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate; operaţii
promoţionale şi publicitare pentru dezvoltarea
fidelizării clienţilor aducând avantaje
financiare; organizare şi realizare de
evenimente publicitare; publicitate online
într-o reţea de calculatoare; închirierea
timpului publicitar în toate mijlocele de
comunicare; publicare de texte publicitare;
închiriere de spaţii publicitare; difuzare de
materiale publicitare; relaţii publice; asistenţă
în managementul afacerilor, informaţii de
afaceri, agenţii de publicitate, consultanţă
pentru managementul afacerilor, consultanţă
profesională de afaceri, distribuirea de
eşantioane, actualizarea materialelor
publicitare, evaluări de afaceri, studii de piaţă,
furnizarea de experţi în afaceri, colectare de
date într-un fişier principal, informaţii de
afaceri, închiriere de materiale publicitare şi
publicitate, previziuni economice, publicitate
prin corespondenţă, publicitate prin poştă,
publicitate radiofonică, publicitate televizata,
întocmire de extrase de cont.
36 Servicii financiare, servicii de credit,
servicii de oferte de credite personalizate,
servicii de împrumut, servicii de operaţiuni de
credit; servicii de carduri de credit şi de
carduri de debit; afaceri monetare; servicii
bancare; afaceri imobiliare; servicii de plată;
management de portofoliu şi investiţii pentru
toate produsele de economisire; servicii de
informare cu privire la afaceri financiare şi
bancare şi servicii imobiliare si servicii de
credit furnizate online sau ulterior plecând de
la sisteme de procesare de date, de baze de
date informatice şi de reţele informatice sau

(210) M 2016 06845
(151) 12/10/2016
(732) BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, 1, Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

Cetelem MAI RESPONSABILI,
ÎMPREUNĂ
(591) Culori revendicate:verde (pantone 340
C), alb, roşu (pantone 485 C), negru
(531) Clasificare Viena:040504; 260118;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice de date; bancomate
(ATM-uri) şi mecanisme pentru aparate
acţionate prin introducerea unei monede; case
de înregistrare; maşini de calcul; carduri
bancare magnetice, carduri de credit, carduri
de debit, carduri de plată, carduri flow şi
carduri privative (flow and private cards);
carduri cu cip.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
difuzare de material publicitar (pliante, hărţii
6
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telematice, incluzând reţeaua mondială web;
bănci de economii (saving banks); emitere de
cecuri de călătorie şi scrisori de credit;
evaluare de bunuri imobiliare; managementul
de bunuri imobiliare, afaceri bancare, afaceri
financiare, agenţii de credit, consultanţă în
domeniul asigurărilor, informaţii în domeniul
asigurărilor, leasing, brokeraj cu titluri de
valoare (security brokerage), constituire de
capitaluri (mutual funds), investire de
capitaluri, servicii de garanţii (surety
services), tranzacţii de schimb valutar,
verificarea cecurilor, servicii de păstrarea
bunurilor în seifuri, operaţiuni de compensare
(schimb valutar), consultanţă în domeniul
financiar, brokeraj în asigurări, brokeraj
imobiliar, agenţii de colectare a debitelor,
emitere de carduri de credit, economii,
evaluări financiare (asigurări, bănci,
imobiliare), estimări fiscale, evaluări
imobiliare, servicii de finanţare, informaţii
financiare, investiţii de capital, transfer
electronic de fonduri, managementul
financiar, brokeraj cu garanţii reale imobiliare
(pawn brokerage), servicii de lichidare de
afaceri (afaceri financiare), tranzacţii
financiare, tranzacţii monetare, împrumuturi
în rate, sponsorizare financiară, împrumuturi
(finanţe).

(210) M 2016 06851
(151) 12/10/2016
(732) S.C. RANKINE S.R.L., Str. Păcii nr.
30, judeţul Timiş, 300531,
TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

RANKINE CEASURI BIJUTERII
GENTI ACCESORII
(591) Culori revendicate:pantone 1797C,
pantone 427C, pantone 423C
(531) Clasificare Viena:170102; 170201;
170202; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Ceasuri; ceasuri deşteptătoare; ceasuri
digitale; ceasuri mecanice; ceasuri sportive;
ceasuri automate; cutii pentru ceasuri; ceasuri
de masă; ceasuri deşteptătoare electronice.
18 Poşete; poşete de mână; poşete de damă;
poşete din piele; genţi de mână (poşete);
poşete, portmonee şi portofele; poşete mici
(genţi de mână); poşete mici de purtat sub
braţ.
35 Publicitate; publicitate online; gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru terţi;
administraţie comercială; servicii de vânzare

˜˜˜˜˜˜˜
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37 Servicii de instalare şi reparaţii pentru
calculatoare; servicii de închiriere de
echipamente.

cu amănuntul în legatură cu bijuterii; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu bijuterii;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06836
(151) 12/10/2016
(732) S.C. X STAR TRADE AND
DISTRIBUTION S.R.L., Str. Calea
Aviatorilor nr. 18, judeţul Timiş, ,
GHIRODA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2016 06819
(151) 12/10/2016
(732) SAMA CONSUL S.R.L., Str. Maica
Domnului nr. 44A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

KOALA SHOES

Sama Consul Un răspuns inteligent

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:260116; 261325;
270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:020919; 270302;
270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Cerneală (toner) pentru fotocopiatoare.
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea imaginii; facsimile; laptopuri.
16 Papetărie; copiatoare.
35 Servicii de prelucrare de texte şi de
gestionare de fişiere informatice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
8
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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 06838
(151) 12/10/2016
(732) COŢOFANĂ RADU-GABRIEL,
Str. Saşilor nr. 26, Jud. Sibiu, ,
AVRIG ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06837
(151) 12/10/2016
(732) S.C. COLEUS S.R.L., Str. Deva nr.
31, judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)
Ladyup Sport & Lifestyle Concept

(540)
COLEUS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Articole de gimnastică şi sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06852
(151) 12/10/2016
(732) S.C. DARMY FORCE SECURITY
S.R.L., Str. Principală nr. 1, camera 3,
Judetul Giurgiu, , STANESTI
ROMANIA
(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU

(210) M 2016 06839
(151) 12/10/2016
(732) ALBU LILIANA, Str. Polonă nr. 35,
sc. 2, et. 2, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CRAMA VIISOARA

(540)

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

DARMY FORCE SECURITY
(591) Culori revendicate:galben

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:030701; 030717;
030724; 270501; 270511; 290112;

(210) M 2016 06840
(151) 12/10/2016
(732) ALBU LILIANA, Str. Polonă nr. 35,
sc. 2, et. 2, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(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.

(540)
DOMENIILE ALBU

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06841
(151) 12/10/2016
(732) S.C. SECURYTAS TEAM S.R.L.,
Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.
216 A, bl. 131 C, ap. 2, jud. Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06820
(151) 12/10/2016
(732) GRIGORAS MARIA CRISTINA,
Aleea Tudor Neculai nr. 138C, judeţul
Iaşi, 700685, IAŞI ROMANIA
(540)

(540)

NB Noviss Band live music
T
(591) Culori revendicate:galben, negru

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

(531) Clasificare Viena:260304; 260305;
260318; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment prestate de
formaţii muzicale; servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06842
(151) 12/10/2016
(732) ALIN BURTIC, Str. Neagoe Vodă nr.
17, bl. 2/6, sc. 1, parter, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06853
(151) 12/10/2016
(732) LUX ET JUSTITIA SPN, Str.
Colentina, nr. 51, bl. R11, sc. 2, ap.
47, sector 2, 021162, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
LUX ET JUSTITIA

(540)

CAFÉ DE FLEURS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii notariale; servicii prestate de
notariate publice.

(591) Culori revendicate:verde, roşu, maro,
negru
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
250119; 260106; 270501; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
florilor şi a accesoriilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod şi on-line.
43 Servicii de bar; cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06854
(151) 12/10/2016
(732) BUCURESTI TURISM S.A., Calea
Victoriei nr. 63-81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06855
(151) 12/10/2016
(732) GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L., Str. Răcari nr. 5, Corp 51B,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

(540)

tasteofbucharest.ro

CHEF'BOX
(591) Culori revendicate:verde (pantone
7489C), vişiniu (pantone 7636C)

(531) Clasificare Viena:270501;
(531) Clasificare Viena:241703; 260103;
261101; 270315; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, ingrediente alimentare,
mâncăruri preparate şi semipreparate, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, fructe şi legume
proaspete (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; prezentare de produse în
medii de comunicare pentru retail.
39 Livrare de produse alimentare, ingrediente
alimentare, mâncăruri preparate şi

˜˜˜˜˜˜˜
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semipreparate, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, fructe şi legume proaspete.
41 Publicare on-line de reţete culinare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering; consultanţă în domeniul culinar.

mâncăruri preparate şi semipreparate, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, fructe şi legume
proaspete (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; prezentare de produse în
medii de comunicare pentru retail.
39 Livrare de produse alimentare, ingrediente
alimentare, mâncăruri preparate şi
semipreparate, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, fructe şi legume proaspete.
41 Publicare on-line de reţete culinare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering; consultanţă în domeniul culinar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06856
(151) 12/10/2016
(732) GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L., Str. Răcari nr. 5, Corp 51B,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

UCOOK
(591) Culori revendicate:verde (pantone
7489C), vişiniu (pantone 7636C)
(531) Clasificare Viena:260103; 261101;
270315; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, ingrediente alimentare,
14
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artistice, culturale şi sportive; servicii de
consultanţă în legatură cu organizarea de
conferinţe, evenimente artistice, culturale şi
sportive.

(210) M 2016 06846
(151) 12/10/2016
(732) PIERŞINARU DAN, Bdul.
Republicii nr. 24, bl. 24, sc. 1, et. 3,
ap. 12, Judeţul Gorj, , TÂRGU-JIU
ROMANIA
(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06847
(151) 12/10/2016
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,
Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA

(540)

(540)
The Motans

MATERIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate; furnizare de servicii
de marketing; furnizare de servicii de
promovare; organizare de expoziţii comerciale
sau publcitare; organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; consultanţă în legatură cu
organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial sau publicitar.
41 Organizarea de conferinţe, evenimente

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06823
(151) 12/10/2016
(732) S.C. TAC PAC EVENTS S.R.L.,
B-dul Alexandru Obregia nr. 4, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06824
(151) 12/10/2016
(732) Asociaţia Română a Producătorilor
de Medicamente fără Prescripţie,
Suplimente Alimentare şi
Dispozitive Medicale (RASCI), Str.
David Praporgescu nr. 1-5, ap. 4,
sector 2, 020965, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
Maidan

(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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

RASCI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
PRODUCĂTORILOR
DE
MEDICAMENTE FĂRĂ PRESCRIPŢIE,
suplimente alimentare şi dispozitive
medicale
(591) Culori revendicate:verde
magenta, mov

praz,

(531) Clasificare Viena:261114; 270501;
270502; 290113;
(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.
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

˜˜˜˜˜˜˜
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetar industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06825
(151) 12/10/2016
(732) S.C. BIO CONSULTING CENTER
DELTA S.R.L., Str. Potcovari nr. 1,
camera 2, bl. TAVS, sc. C, et. 1, ap.
20, judeţul Tulcea, , TULCEA
ROMANIA
(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)

BIO DANUBIUS
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:050116; 260116;
261113; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06826
(151) 12/10/2016
(732) S.C. KARMA DECO STYLE
S.R.L., Aleea Reşiţa D, nr. 8, bl. A1,
sc. D, et. 4, ap. 50, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(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

(210) M 2016 06827
(151) 12/10/2016
(732) DANILA IULIAN NINEL, Calea
Giuleşti nr. 47, bl. 11A, et. 9, ap. 49,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(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)

(540)
Mineli Boutique by lonut Glavan &
George Stefanescu

Musai Day & Night
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(531) Clasificare Viena:180402; 240701;
270501; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; realizare de expoziţii în scopuri
comerciale; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare.
41 Organizare de festivaluri; servicii de
festivaluri muzicale; organizare de festivaluri

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru divertisment; coordonare de festivaluri
de film; divertisment de tipul festivalurilor
etnice; organizare de festivaluri în organizarea
de festivaluri în scopuri culturale; organizare
de festivaluri în scopuri educative festivaluri
pentru scopuri de divertisment; organizare de
festivaluri legate de muzică jazz.
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 06849
(151) 12/10/2016
(732) ZEN SUSHI S.R.L., Str. Turda nr.
122, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ZEN FUSION
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
261301; 270303; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte, preparate din peşte, fructe şi legume
uscate, conservate, congelate şi gătite.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în magazine
specializate şi on line prin intermediul caselo
de comenzi.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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nemetalice. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 06828
(151) 12/10/2016
(732) S.C. B.F.R. - TOUR S.R.L., Nr. 271,
judeţul Covasna, , SITA BUZĂULUI
ROMANIA
(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)

Termica
(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:050314; 260409;
270501; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; minereuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
20
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(210) M 2016 06829
(151) 12/10/2016
(732) FIND SECURITY S.R.L., Str.
Morăriţei nr. 28, comuna Săuceşti,
jud. Bacău, , SAT SĂUCEŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06830
(151) 12/10/2016
(732) SOLOMITCHI OLEG, Str. Lahovari
nr. 87c8/2, Sat Dumbrăveni, judeţul
Ilfov, , COMUNA BALOTEŞTI
ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

FIND SECURITY

(540)

(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.

EXTIN

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270524;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
21
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lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; 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.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 06831
(151) 12/10/2016
(732) RAZBOIU DANA-MARIA, Str.
Crângului nr. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BUCURIE LA CUTIE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi servicii de cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06832
(151) 12/10/2016
(732) SF INVEST 2000 S.R.L., Str.
Vâlsăneşti nr. 1, bl. P+1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06833
(151) 12/10/2016
(732) S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.,
Str. Crisan nr. 31G, Jud. Olt, 230034,
SLATINA ROMANIA

(540)

(540)
BODOC 1802

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

AluPergo by Delta Aluminiu outdoor
living space
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:070311; 100304;
270501; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06834
(151) 12/10/2016
(732) S.C. NBR-DELTA TUBE S.R.L.,
Str. Crişan nr. 31G, CORP C5,C6,C8
parţial C3, jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA

(210) M 2016 06835
(151) 12/10/2016
(732) S.C. IT' WISE S.R.L., Str. Vasile
Lupu nr. 33, demisol, ap. 2, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA
(540)

(540)

NBR-DELTA TUBE

DevExprience

(591) Culori revendicate:albastru

(591) Culori revendicate:verde lime, alb,
albastru

(531) Clasificare Viena:140313; 210313;
260416; 260418; 261325;

(531) Clasificare Viena:241521; 260301;
261325; 270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; construcţii
transportabile metalice; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, creare şi dezvoltatea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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