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Cereri Mărci publicate în data de 20/09/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06157

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
13/09/2016 S.C. MERIDIAN TAXI PLUS S.R.L. MERIDIAN TAXI PLUS

2 M 2016 06167

13/09/2016 RADU MARIUS CATALIN

MCR VINCIT OMNIA VERITAS

3 M 2016 06172

13/09/2016 FELBABEL RAMONA

FELBA

4 M 2016 06173

13/09/2016 S.C. KUBE 37 GAMES S.R.L.

KUBE 37

5 M 2016 06175

13/09/2016 S.C. RIVER PASTA S.R.L.

Pasta La Vista to go

6 M 2016 06176

13/09/2016 BRIA DIANA SIMONA

La petite DOUCE REVELATION

7 M 2016 06177

13/09/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

SIGURANTA CAMINULUI TAU!

8 M 2016 06178

13/09/2016 ZAMFIR FLORIN-IOAN

MOLDOCOR

9 M 2016 06179

13/09/2016 TZAVARAS FELICIA

bestdental

10 M 2016 06180

13/09/2016 BUZEA MARIA

QUIN the quintessence of
automotive interior

11 M 2016 06181

13/09/2016 POPAN CRISTIAN-FLORIN

FABRICA de luciditate

12 M 2016 06182

13/09/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FUGI ÎN CURTEA ŞCOLII

13 M 2016 06183

13/09/2016 FLORESCU NICOLAE ADRIAN

RVSU-RADIOAMATORI
VOLUNTARI IN SITUATII DE
URGENTA Comunicaţii de
Urgenta

14 M 2016 06184

13/09/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FOOTBALL CONNECT

15 M 2016 06185

13/09/2016 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FOOTBALL CONNECT

16 M 2016 06186

13/09/2016 S.C. S.M.D ANIMAL FOOD S.R.L.

SCRIJELE DE MERE CA LA
BUNICA Hambarul lu'Eustache

17 M 2016 06187

13/09/2016 S.C. 69 PRIVAT GUARD S.R.L.

69 PRIVAT GUARD
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 06188

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
13/09/2016 Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd. DIDI

Denumire
Marcă
(540)

19 M 2016 06189

13/09/2016 Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.

20 M 2016 06190

13/09/2016 Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.

21 M 2016 06191

13/09/2016 TATARU MIHAELA
TATARU ALEXANDRA-DANIELA

VILLAGE ITALIAN FOOD

22 M 2016 06192

13/09/2016 SIMA LEDI

aQuamarin

23 M 2016 06193

13/09/2016 MEDMARKETING S.R.L.

Venalex

24 M 2016 06194

13/09/2016 BEDEOAN DANIEL

Myriad
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(210) M 2016 06167
(151) 13/09/2016
(732) RADU MARIUS CATALIN, Str.
Vasile Topliceanu nr. 3, bl. P66, ap.
20, sector 5, 051761, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06157
(151) 13/09/2016
(732) S.C. MERIDIAN TAXI PLUS
S.R.L., Str. Dumitru Brumărescu nr.
7, sector 4, 041838, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

MERIDIAN TAXI PLUS
(591) Culori revendicate:galben, roşu, alb
MCR VINCIT OMNIA VERITAS

(531) Clasificare Viena:261102; 270502;
270515; 290113;

(531) Clasificare Viena:030102; 030122;
240905; 240907; 250106;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii în domeniul inteligenţei afacerilor
(investigaţii şi consultanţă în domeniul
afacerilor comerciale - business intelligence).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii (prin aplicaţie pe telefonul
mobil).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (servicii
de transport taxi).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06184
(151) 13/09/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Şerbănică Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA

(210) M 2016 06185
(151) 13/09/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Şerbănică Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

(540)

FOOTBALL CONNECT

FOOTBALL CONNECT
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:210301; 240723;
270501; 270524; 290115;

(531) Clasificare Viena:210301; 240723;
270511; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.
42 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06178
(151) 13/09/2016
(732) ZAMFIR FLORIN-IOAN, Str.
Bucium, nr. 25, bl. B3-1, sc. C, et. 1,
ap. 2, Jud. Iaşi, , IS ROMANIA

(210) M 2016 06179
(151) 13/09/2016
(732) TZAVARAS FELICIA, Str.
Simeriei, nr. 24, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
MOLDOCOR

bestdental
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrari de birou.
37 Construcţii; reparaţii, instalaţii.

(531) Clasificare Viena:020910; 270501;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06180
(151) 13/09/2016
(732) BUZEA MARIA, Str. Ovidiu nr. 11,
bl. 14, sc. C, ap. 6, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA

(210) M 2016 06172
(151) 13/09/2016
(732) FELBABEL RAMONA, Str. Andrei
Mureşanu nr. 25, ap. 2, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

(540)

QUIN the quintessence of automotive
interior

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
FELBA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul şi
cu ridicata, prin toate mijloacele, inclusiv prin
comenzi pe internet, magazine şi lanţuri de
magazine, de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte; regruparea în
avantajul terţilor a acestor produse în
magazine specializate, online pe website-uri
proprii sau terţe ori prin reviste de specialitate,
astel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; prezentarea online a
produselor prin intermediul unui site web
specializat; servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizarea de reclame, campanii
de marketing, anunţuri publicitare, promoţii
pentru aceste produse, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,

˜˜˜˜˜˜˜
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inclusiv prin internet, organizarea de
prezentări de modă şi de parade de modă în
scop promoţional şi comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale, informaţii
comerciale şi sfaturi pentru consumatori,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
privind organizarea comercială; activităţi de
import-export cu produsele mai sus
menţionate, din clasa 25.
42 Servicii de creaţie de modă (design).

(210) M 2016 06173
(151) 13/09/2016
(732) S.C. KUBE 37 GAMES S.R.L., Str.
Jean Louis Calderon nr. 1-5, ap. 18,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

KUBE 37

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06181
(151) 13/09/2016
(732) POPAN CRISTIAN-FLORIN, Str.
Copacilor, nr. 7, Jud. Cluj, 407055,
SAT BACIU ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roz, mov
(531) Clasificare Viena:261509; 270711;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator (programe).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

FABRICA de luciditate
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

˜˜˜˜˜˜˜

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

(210) M 2016 06186
(151) 13/09/2016
(732) S.C. S.M.D ANIMAL FOOD S.R.L.,
Şos. Voineşti nr. 17, Construcţia C1,
parter, biroul 2, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTIALA LAZAR ELENA, Str.
Unirii 16C, ap.12, jud. Buzau Buzau
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06182
(151) 13/09/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Şerbănică Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA
(540)

SCRIJELE DE MERE CA LA BUNICA
Hambarul lu'Eustache
(591) Culori revendicate:verde,
cafeniu, negru, alb, gri

maro,

FUGI ÎN CURTEA ŞCOLII

(531) Clasificare Viena:020101; 050713;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;

(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, organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06175
(151) 13/09/2016
(732) S.C. RIVER PASTA S.R.L., Str.
Octavian Petrovici nr. 18, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2016 06176
(151) 13/09/2016
(732) BRIA DIANA SIMONA, Bd. Mircea
Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 3, ap. 68,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

La petite DOUCE REVELATION

Pasta La Vista to go

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270502; 270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

(531) Clasificare Viena:110104; 260116;
260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

(210) M 2016 06177
(151) 13/09/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală DN2, nr. 288, judeţul
Bacău, 607185, FILIPEŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06183
(151) 13/09/2016
(732) FLORESCU NICOLAE ADRIAN,
Str. Octavian Goga, nr. 4, bl. M26, sc.
3, et. 7, ap. 69, sector 3, 030982,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
SIGURANTA CAMINULUI TAU!

(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
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice

RVSU-RADIOAMATORI VOLUNTARI
IN SITUATII DE URGENTA Comunicaţii
de Urgenta
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
deschis, bleumarin, negru, alb
(531) Clasificare Viena:010501; 260105;
260113; 260121; 290114;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06187
(151) 13/09/2016
(732) S.C. 69 PRIVAT GUARD S.R.L.,
Str. Independenţei nr. 9, Corp 1,
camera 4, et. 1, Judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA

(210) M 2016 06188
(151) 13/09/2016
(732) Beijing Xiaoju Technology Co.,
Ltd., No. 2, North Section, 5F,
Building 1, No. 9, Shangdi East Road,
Haidian District, , Beijing CHINA
(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)
DIDI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator (programe),
înregistrate; programe de calculator (software
descărcabil); software de calculator,
înregistrate; pedometre; aparate de contorizare
a parcării; triunghiuri de avertizare a defectării
vehiculelor; aparate de navigaţie pentru
vehicule (calculatoare de bord); aparate de
navigaţie prin satelit; media playere portabile;
aparate şi instrumente geodezice; busole
direcţionale; vitezometre pentru vehicule;
contoare de turaţii; aparate didactice;
simulatoare pentru direcţia şi controlul
vehiculelor; telescoape; extinctoare; căşti de
protecţie; aparate de avertizare anti-furt;
ochelari de soare; acumulatoare, electrice,
pentru vehicule; diapozitive (fotografie).
12 Vehicule electrice; automobile;
motociclete; biciclete; vehicule cu
telecomandă, altele decât jucării; cărucioare;
sănii (vehicule); cauciucuri pentru automobile
(anvelope); vehicule aeriene; vehicule de apă;
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule).

69 PRIVAT GUARD

(531) Clasificare Viena:260104; 260117;
260121; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă (pază).

˜˜˜˜˜˜˜
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închirierea de scaune cu rotile.
42 Cercetare tehnică; inspectii tehnice pentru
vehicule; proiectare de ambalaje; duplicarea
programelor de computer; instalarea de
software de computer; proiectarea de software
de computer; crearea şi întreţinerea de web
site-uri pentru terţi; stocarea de date
electronice; salvare de rezervă a datelor
off-site; consultanţă în designul de web
site-uri; software ca serviciu (saas);
consultanţă în tehnologia informaţiei (it);
servicii de cartografie.
45 Pază personală; servicii de pază; escortare
în societate (însoţire); servicii de reţele sociale
on-line; returnarea proprietăţilor pierdute;
închirierea de extinctoare; cercetare juridică.

35 Publicitate; publicitate on-line la o reţea de
computere; prezentarea de bunuri pe medii de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul;
informări comerciale; furnizarea de informaţii
comerciale prin intermediului unui web site;
promovarea vânzărilor pentru terţi; asigurarea
unui spaţiu comercial on-line pentru
vânzătorii şi cumpărătorii de bunuri şi
servicii; consultanţă în managementul
personalului; căutare de date în fişiere
computerizate pentru terţi; menţinerea de
înregistrări (contabilitate); căutare de
sponsorizări.
36 Consultanţă în asigurări; informaţii
financiare; furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web; evaluare de
artă; managementul proprietăţilor imobiliare;
brokeraj; servicii de garanţie; strângere de
fonduri în scop caritabil; servicii fiduciare;
creditare pe bază de garanţii.
37 Informaţii pentru reparaţii; pavarea
drumurilor; curăţenie stradală; instalarea,
întreţinerea şi repararea de hardware de
calculator; reconstruirea motoarele care au
fost uzate sau parţial distruse; întreţinere şi
reparaţii ale autovehiculelor; întreţinerea
vehiculelor; staţii de service a vehiculelor
(realimentare cu combustibil şi întreţinere);
spălătorii auto; servicii de reparaţii pentru
vehicule; tratamente anticorozive;
vulcanizarea anvelopelor; echilibrare a
pneurilor (reparaţii anvelope); spălat; instalare
şi reparaţii alarme de incendiu; instalare şi
reparaţii alarme anti-efracţie; reparaţii pompe.
39 Transport de pasageri; ambalarea de
bunuri; transport în regim taxi; servicii de
şoferie; închiriere de sisteme de navigaţie;
stocarea de bunuri; livrarea de mesaje;
rezervări de călătorie; informari referitoare la
trafic; transport cu maşina; închiriere de
maşini; servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri); organizarea de circuite de călătorii;

(210)
(151)
(732)

(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 06189
13/09/2016
Beijing Xiaoju Technology Co.,
Ltd., No. 2, North Section, 5F,
Building 1, No. 9, Shangdi East Road,
Haidian District, , Beijing CHINA
DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:2803;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule electrice; automobile;
motociclete; biciclete; vehicule cu
12
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telecomandă, altele decât jucării; cărucioare;
sănii (vehicule); cauciucuri pentru automobile
(anvelope); vehicule aeriene; vehicule de apă;
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule).
36 Consultanţă în asigurări; informaţii
financiare; furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web; evaluare de
artă; managementul proprietăţilor imobiliare;
brokeraj; servicii de garanţie; strângere de
fonduri în scop caritabil; servicii fiduciare;
creditare pe baza de garanţii.
37 Informaţii pentru reparaţii; pavarea
drumurilor; curaţenie stradală; instalarea,
întreţinerea şi repararea de hardware de
calculator; reconstruirea motoarele care au
fost uzate sau parţial distruse; întreţinere şi
reparaţii ale autovehiculelor; întreţinerea
vehiculelor; staţii de service a vehiculelor
(realimentare cu combustibil şi întreţinere);
spălătorii auto; servicii de reparaţii pentru
vehicule; tratamente anticorozive;
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii anvelope);
echilibrare a pneurilor; spălat; instalare şi
reparaţii alarme de incendiu; instalare şi
reparaţii alarme anti-efracţie; reparaţii pompe.

(210) M 2016 06190
(151) 13/09/2016
(732) Beijing Xiaoju Technology Co.,
Ltd., No. 2, North Section, 5F,
Building 1, No. 9, Shangdi East Road,
Haidian District, , Beijing CHINA
(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu,
deschis

gri

(531) Clasificare Viena:260404; 260416;
261325; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule electrice; automobile;
motociclete; biciclete; vehicule cu
telecomandă, altele decât jucării; cărucioare;
sănii (vehicule); cauciucuri pentru automobile
(anvelope); vehicule aeriene; vehicule de apă;
scaune de siguranţă pentru copii, pentru
vehicule; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule).
36 Consultanţă în asigurări; informaţii
financiare; furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web; evaluare de
arta; managementul proprietăţilor imobiliare;
brokeraj; servicii de garanţie; strângere de
fonduri în scop caritabil; servicii fiduciare;

˜˜˜˜˜˜˜
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creditare pe bază de garanţii.
37 Informaţii pentru reparaţii; pavarea
drumurilor; curăţenie stradală; instalarea,
întreţinerea şi repararea de hardware de
calculator; reconstruirea motoarele care au
fost uzate sau partial distruse; întreţinere şi
reparaţii ale autovehiculelor; întreţinerea
vehiculelor; staţii de service a vehiculelor
(realimentare cu combustibil şi întreţinere);
spălătorii auto; servicii de reparaţii pentru
vehicule; tratamente anticorozive;
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii anvelope);
echilibrare a pneurilor; spălat; instalare şi
reparaţii alarme de incendiu; instalare şi
reparaţii alarme anti-efracţie; reparaţii pompe.

(210) M 2016 06191
(151) 13/09/2016
(732) TATARU MIHAELA, Str. Gheorghe
Doja nr. 3, jud. Constanţa, ,
CERNAVODA ROMANIA
(732) T
A
T
A
R
U
ALEXANDRA-DANIELA, Str.
Gheorghe Doja nr. 3, jud. Constanţa, ,
CERNAVODA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

VILLAGE ITALIAN FOOD
(591) Culori revendicate:maro, roşu, alb,
verde deschis
(531) Clasificare Viena:090719; 260116;
270517; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06192
(151) 13/09/2016
(732) SIMA LEDI, Str. Bogdan Petriceicu
Haşdeu nr. 122, bl. L9A, sc. B, ap. 34,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 06193
(151) 13/09/2016
(732) MEDMARKETING S.R.L., Str.
Muncii nr. 24, ap. 3, jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

(540)
aQuamarin

Venalex

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; piei de animale; geamantane şi
valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate la înregistrare, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping;
servicii de import - export.

(531) Clasificare Viena:261102; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea

˜˜˜˜˜˜˜
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legătură cu produsele comercializate; lanţuri
de magazine.

animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor, a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar; produselor sanitare de uz
medical; substanţelor dietetice de uz medical,
alimentelor pentru sugari; suplimentelor
dietetice, plasturilor, materialelor de pansat;
materialelor pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţilor;
produselor pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicidelor, erbicidelor; a aparatelor şi
instrumentelor chirurgicale, medicale,
stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articolelor ortopedice,
materialor de sutură prin diferite forme de
comert, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; comercializarea
produselor de cosmetică facială, corporală şi
pentru păr, în principal, ulei masaj, creme
masaj, gel masaj, măşti corporale, creme corp,
gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon, duş gel,
balsam dupa ras, balsam corp, balsam păr,
produse machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze,
gloss buze, farduri, corector, sare de baie,
produse demachiere, produse dupa epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor; a produselor farmaceutice şi de
uz veterinar; articolelor ortopedice,
materialelor de sutură; publicitate inclusiv
prin pagina web pentru produsele
comercializate; servicii de import-export în

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06194
(151) 13/09/2016
(732) BEDEOAN DANIEL, Aleea Barajul
Sadului nr. 7A-7B, bl. M4A2, sc. C,
et. 10, ap. 158, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

Myriad
(591) Culori revendicate:bleu, turcuoaz,
vernil, verde închis, roşu, portocaliu,
maro, lila, gri
(531) Clasificare Viena:050116; 180101;
180105; 180109; 180123; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării; servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier; servicii de vânzare cu
16
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online în cadrul cărora vânzătorul publică
produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet; organizare
de tranzacţii comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online.

amănuntul în legătură cu articole de mobilier;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive; servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive; servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet; servicii comerciale

˜˜˜˜˜˜˜
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