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Cereri Mărci publicate în 21.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04542

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/07/2016 HIDROTURISM S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
HIDROTURISM

2 M 2016 04543

14/07/2016 HIDROTURISM S.R.L.

Egreta HIDROTURISM

3 M 2016 04813

14/07/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
BASCHET ATLETIC BUCUREŞTI

SPORTS hub

4 M 2016 04938

14/07/2016 S.C. PROFIMUSIC S.R.L.

HORA tv

5 M 2016 04939

14/07/2016 BEST WEB IMAGE S.R.L.

cd CREADIV

6 M 2016 04940

14/07/2016 BEST WEB IMAGE S.R.L.

DESIGN. CODE. LAUNCH

7 M 2016 04941

14/07/2016 MARINICĂ NICULAE
MARINICĂ ALEXANDRU

AGENŢIE pentru DEZVOLTARE
ECONOMICĂ LOCALĂ
ALTERNATIVĂ. A.D.E.L.A.

8 M 2016 04942

14/07/2016 CLASS BUSINESS & LEISURE
CENTER S.R.L.

Galleria Mall

9 M 2016 04943

14/07/2016 SALENO ROMEO
SALENO SILVANA IULIA

DORY PET HOTEL

10 M 2016 04945

14/07/2016 S.C. MED LIFE S.A.

BioKids CENTRU DE MEDICINA
ALTERNATIVA

11 M 2016 04946

14/07/2016 TABAN OANA ROXANA

ESTHETIC DENTISTRY
DIVISION

12 M 2016 04947

14/07/2016 TABAN OANA ROXANA

FUTURE SMILE STUDIO

13 M 2016 04948

14/07/2016 TABAN OANA ROXANA

ADVANCED ORTHODONTIC
DIVISION

14 M 2016 04949

14/07/2016 S.C. BERETTA PROTECTION
S.R.L.

Beretta protection

15 M 2016 04950

14/07/2016 BUZOIANU BOGDAN-IONEL

BIB GLOBAL

16 M 2016 04951

14/07/2016 S.C. RESIDO TRADE S.R.L.

RESIDO natural stone

17 M 2016 04952

14/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

TINMAR T
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 04953

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/07/2016 NOVA PROF DISTRIBUTION
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Gelato Mambo gelateria
artigianale

19 M 2016 04954

14/07/2016 S.C. EUROPEAN BUSINESS
COMPANY S.R.L.

EBC Eastern Business Company

20 M 2016 04955

14/07/2016 INFSD Swimwear SRL-D

INFSD swimwear

21 M 2016 04956

14/07/2016 RAHMAN NAEEM UWAID ABDUL DIOS

22 M 2016 04957

14/07/2016 S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS
S.A.

CINEMARATON

23 M 2016 04958

14/07/2016 ORIGIN INTERNATIONAL S.R.L.

ORIGINATOR

2
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(210) M 2016 04543
(151) 14/07/2016
(732) HIDROTURISM S.R.L., Str.
Lacului, nr. 7, Comuna Murighiol,
Jud. Tulcea, , SAT UZLINA
ROMANIA

(210) M 2016 04542
(151) 14/07/2016
(732) HIDROTURISM S.R.L., Str.
Lacului, nr. 7, Comuna Murighiol,
Jud. Tulcea, , SAT UZLINA
ROMANIA

(540)
(540)

HIDROTURISM
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
249C), alb, galben (pantone107C),
negru (pantone Process Black C)
(531) Clasificare Viena:030716; 260115;
270501; 270508;

Egreta HIDROTURISM

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

(591) Culori revendicate:pantone 722C,
pantone 7456C
(531) Clasificare Viena:030707; 051113;
060301; 260115; 270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04813
(151) 14/07/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
BASCHET
ATLETIC
BUCUREŞTI, Str. Silvestru nr. 71,
Corp B, ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04942
(151) 14/07/2016
(732) CLASS BUSINESS & LEISURE
CENTER S.R.L., B-dul Unirii nr.
301A, Complex Comercial Galleria,
Jud. Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(540)

(540)

SPORTS hub
Galleria Mall
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;
270508; 270524;

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

(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.

(531) Clasificare Viena:241725; 270508;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment: activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04938
(151) 14/07/2016
(732) S.C. PROFIMUSIC S.R.L., Str.
Mihai Viteazu nr. 41, bloc Astralis, et.
1, Judeţul Sălaj, , ZALĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2016 04939
(151) 14/07/2016
(732) BEST WEB IMAGE S.R.L., Str.
Fabricii nr. 8, bl. 25/4, sc. A, et. 10,
ap. 53, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

cd CREADIV
HORA tv
(591) Culori
galben

revendicate:albastru,

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, gri închis

roşu,

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:050504; 050521;
270311; 270501; 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 cercetare şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiecte şi dezvoltare hardware şi software.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04940
(151) 14/07/2016
(732) BEST WEB IMAGE S.R.L., Str.
Fabricii nr. 8, bl. 25/4, sc. A, et. 10,
ap. 53, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04941
(151) 14/07/2016
(732) MARINICĂ NICULAE, Str. Preluca
Tătarilor nr. 25, Jud. Maramureş,
435200, BORŞA ROMANIA
(732) MARINICĂ ALEXANDRU, Str.
Preluca Tătarilor nr. 25, Jud.
Maramureş, 435200, BORŞA
ROMANIA

(540)
DESIGN. CODE. LAUNCH

(540)

(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 cercetare şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiecte şi dezvoltare hardware şi software.

AGENŢIE pentru DEZVOLTARE
E C O N O M I C Ă
L O C A L Ă
ALTERNATIVĂ. A.D.E.L.A.

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb
(531) Clasificare Viena:050306; 270112;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de instruire a persoanelor având ca
scop nevoile de integrare socio-profesionale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de
specialişti în vederea rezolvării intereselor
membrilor comunităţilor locale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04943
(151) 14/07/2016
(732) SALENO ROMEO, Str. Băiculeşti
nr. 25, bl. E 13, sc. B, et. 1, ap. 48,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) SALENO SILVANA IULIA, Str.
Baicului, nr. 25, bl. E 13, sc. B, et. 1,
ap. 48, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04945
(151) 14/07/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei
nr. 365, sector 1, 010719,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov
COM. SNAGOV

(540)

(540)
DORY PET HOTEL

BioKids CENTRU DE MEDICINA
ALTERNATIVA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(591) Culori revendicate:verde
verde închis, alb

deschis,

(531) Clasificare Viena:020901; 050314;
050713; 241301; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 14.07.2016

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea sau administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 04946
(151) 14/07/2016
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA
(540)
ESTHETIC DENTISTRY DIVISION

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea su administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţi
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 04948
(151) 14/07/2016
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA
(540)
ADVANCED ORTHODONTIC
DIVISION

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04947
(151) 14/07/2016
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea su administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(540)
FUTURE SMILE STUDIO

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04949
(151) 14/07/2016
(732) S.C. BERETTA PROTECTION
S.R.L., Str. Prelungirea Bucureşti nr.
261, judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA

(210) M 2016 04950
(151) 14/07/2016
(732) BUZOIANU BOGDAN-IONEL,
Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5,
sc. 4, et. 9, ap. 160, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Beretta protection
BIB GLOBAL
(591) Culori revendicate:gri, verde, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270512; 290113;

(531) Clasificare Viena:011523; 260118;
261501; 270501; 270507;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
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:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produs de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04951
(151) 14/07/2016
(732) S.C. RESIDO TRADE S.R.L., Str.
Cheile Baciului nr. 4, Comuna Baciu,
judeţul Cluj, , SAT BACIU
ROMANIA

(210) M 2016 04952
(151) 14/07/2016
(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)

RESIDO natural stone
TINMAR T
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:250119; 261108;
270501; 290112;

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
gri, negru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
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, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
37 Construcţii, reparaţii.

(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Derivaţi petrolieri (produse chimice); aditivi
chimici pentru carburanţi; comburanti [aditivi
chimici pentru carburanti]; 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

˜˜˜˜˜˜˜
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bază de acizi graşi.
4 Gaz combustibil; gaz îmbuteliat; gaz
natural; gaz propan; gazolină; gaz aerian; gaze
lichefiate; combustibili gazoşi; cartuşe de gaz;
gaz petrolier lichefiat; gaz natural lichid; gaz
petrol lichefiat; gaz petrol lichid; gaz sintetic
(carburant); gaz de carbune; gaze petroliere
lichefiate; gaze solidificate (combustibili);
amestecuri de gaze; gaze utilizate la iluminat;
gaze utilizate la încălzire; gaze utilizate la
gătit; amestecuri de carburanţi gazeificaţi; gaz
petrolier lichefiat pentru autovehicule; gaz
butan utilizat drept combustibil; gaze pentru
încălzire cu flacară; gaze lichefiate pentru
conducerea autovehiculelor; gaz petrolier
lichefiat utilizat în gospodărie; gaz petrolier
lichefiat de uz industrial; gaz propan
comercializat în cilindri pentru utilizare la
torţe; petrol; petrol artificial; eter de petrol;
carburanţi; benzină (carburant); carburanţi
aglomeraţi combustibili; 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 energie electrică;
energie electrică din energie solară; energie
electrică din energie eoliană; energie electrică
din surse regenerabile; lumânări (iluminat);
combustibili pentru iluminat; hârtie pentru
iluminat; ceară pentru iluminat; uleiuri pentru
iluminat; butan folosit la iluminat;
combustibili şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; gaze
utilizate ca mijloace de iluminat; lumânări şi
fitiluri de lumânări pentru iluminat; energie
electrică din surse neregenerabile.
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;
instalaţii generatoare de energie; surse de
energie electrica (generatoare); generatoare de
energie de urgenţă; 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 maşini; 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; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la maşini (părţi componente);
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în 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; unitaţi de
angrenaj pentru transmiterea de energie (altele
decât cele pentru vehiculele terestre);
generatoare electrice eoliene; turbine eoliene;
generatoare pentru turbine eoliene;
generatoare electrice care folosesc celule
solare.
11
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neîntreruptă; aparate pentru diagnoză
instalaţiilor de energie electrică; celule de
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 infrarosu; lămpi de iluminat
pentru proiectoare; dispozitive de iluminat
pentru vitrine; aparate de iluminat şi
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; aparate de iluminat pentru vehicule;

9 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;
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; întrerupatoare 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
12
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acţionate prin celule fotoelectrice; filtre
pentru utilizare cu aparatură şi dispozitive de
iluminat; instalaţii de iluminat destinate
utilizarii la sisteme de securitate; colectoare
de energie solară pentru încălzire; lămpi
alimentate cu energie solară; pompe de
caldură 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 reactoare pentru
reacţii gaz-gaz; grătare cu gaz; lămpi cu gaz;
cutii frigorifice (gaz); focare pe gaz;
aprinzătoare de gaz; cuptoare pe gaz;
rotisoare cu gaz; boilere pe gaz; arzătoare cu
gaz; lămpi de gaz; arzătoare de gaz; cuptoare
cu gaz; recipiente frigorifice (gaz); containere
frigorifice (gaz); regulatoare de gaz; plite cu
gaz; frigidere cu gaz; canale de gaze;
iluminare decorativă pe gaz; încălzitoare cu
gaz propan; arzătoare portabile pe gaz;
spălătoare de gaze (părti ale instalaţiilor de
gaze); instalaţii pentru arderea gazelor;
cuptoare pentru recuperarea gazelor; brichete
pentru aprinderea gazului; instalaţii pentru
colectarea gazelor; separatoare pentru
epurarea gazului; separatoare pentru curaţarea
gazului; aparate de încălzire cu gaz; aparate
de încălzit cu gaz; instalaţii de încălzire pe
gaz; surse de caldură cu gaz; instalaţii de
încălzire cu gaz; boilere cu gaz pentru
încălzirea apei; instalaţii de încălzire centrală
pe gaz; regulatoare de presiune pentru
conductele de gaz.
19 Smoală de petrol; compoziţii bituminoase;
carton bituminat; emulsii bituminoase; smoală
şi bitum; asfalt, smoală şi bitum; produse
bituminoase pentru 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

aparate de iluminat pentru filmări; aparate şi
instalaţii de iluminat; dispozitive de iluminat
pentru motociclete; transformatoare 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 flansa;
aparate de iluminat pentru vehicule; 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 proiecteaza lumina în sus;
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare; sisteme de iluminat de siguranţă
13
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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.
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; agenţii de colectare a plăţilor pentru
furnizarea de gaze.
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 intreţinere
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
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
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 reparaţie şi conversie al motoarelor pe
benzină în motoare cu combustibil diesel;
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de echipamente pentru benzinării.
38 Telecomunicaţii.
39 Furnizare de gaz (distribuţie); transport de
gaz uscat; transport de gaze naturale;
depozitare de combustibili gazoşi; transportul
gazelor prin conducte; transport şi distribuţie
de gaz natural şi de gaz lichefiat; transport de
gaze prin conducte; servicii de distribuţie de
gaze; transport maritim de gaz natural
lichefiat; distribuţie de petrol sau gaze prin
conducte 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; conversia motoarelor pe benzină în
motoare cu combustibil diesel; furnizare de
informaţii privind repararea sau întretinerea
de echipamente pentru benzinării; transport;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii; distribuţia de
energie; depozitarea energiei electrice;
stocarea energiei electrice; furnizare energiei
electrice; distribuţia şi transmiterea energiei
electrice; furnizare şi distributie de energie
electrică; distribuţie de energie electrică;
distribuire de energie reciclabilă; depozitare
de energie şi combustibili; servicii publice de
distribuţie a energiei electrice; distribuire de
energie pentru încălzirea şi răcirea clădirilor;
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie.
40 Tratament de materiale; producerea
14
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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.

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 (cu excepţia celor finanţate
pentru achiziţia în rate sau prin închiriere) a
echipamentelor de generare a energiei.
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 tehnologica în domeniile
producţiei şi utilizării de energie; servicii de
inginerie privind sistemele de alimentare cu
energie; dezvoltare de sisteme pentru
administrarea energiei şi electricitaţii; 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 legatură 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04953
(151) 14/07/2016
(732) NOVA PROF DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Cazărmii nr. 670, judeţul
Braşov, , SANPETRU ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

Gelato Mambo gelateria artigianale
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), verde (pantone 349C)
(531) Clasificare Viena:050315; 080118;
240723; 260118; 270501; 290112;
15
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
215C)
(531) Clasificare Viena:030101; 030120;
030124; 150701; 270501; 270522;
290101;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îngheţată; amestecuri de îngheţată;
deserturi cu îngheţată; deserturi din îngheţată;
băuturi pe bază de îngheţată; prăjituri pe bază
de îngheţată; produse de cofetărie cu
îngheţată; amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată; amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie din
îngheţată.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată.
43 Servicii prestate de localurile unde se
serveşte îngheţată (alimentaţie publică);
cafenele; ceainării.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04955
(151) 14/07/2016
(732) INFSD Swimwear SRL-D, Str.
Horea nr. 6, ap. 14, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04954
(151) 14/07/2016
(732) S.C. EUROPEAN BUSINESS
COMPANY S.R.L., Str. Decebal nr.
14, bl. B3, sc. B, ap. 3, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

INFSD swimwear

(540)
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Costume de baie; costume de baie
(galanterie); costume de baie întregi; costume
de baie pentru bărbaţi şi femei; costume de
baie întregi cu bureţi pentru sutien; clini
pentru costume de baie (părţi de articole de
îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

EBC Eastern Business Company
16
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(210) M 2016 04956
(151) 14/07/2016
(732) RAHMAN NAEEM UWAID
ABDUL, Cetăţean olandez cu
domiciliul în România , B-dul Dunării
nr. 71, bl. B, ap. 23, judeţul Ilfov, ,
Voluntari NETHERLANDS IF
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(210) M 2016 04957
(151) 14/07/2016
(732) S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS
S.A., B-dul Dimitrie Pompeiu nr.
10A, bl. Conect 1, et. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
DIOS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Ape minerale şi gazoase.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

CINEMARATON
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:160117; 270315;
270501; 290101;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Transmisie de televiziune prin cablu.

˜˜˜˜˜˜˜
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse, inclusiv răcitoare şi
purificatoare de apă (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; distribuţie
de răcitoare şi purificatoare de apă.
40 Inchirierea de răcitoare (aparate de aer
condiţionat); închirierea de purificatoare de
apă.

(210) M 2016 04958
(151) 14/07/2016
(732) ORIGIN INTERNATIONAL S.R.L.,
Str. Petre Lintes nr. 4, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

ORIGINATOR

(531) Clasificare Viena:250722; 261501;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; răcitoare de apă,
purificatoare de apă (aparate).

˜˜˜˜˜˜˜
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