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Cereri Mărci publicate în 22.06.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 04102 15/06/2016 ASOCIAŢIA CRISTIAN ECO

SPORT
STEJARII SECULARI

2 M 2016 04270 15/06/2016 FRUGINA ADRIAN MARIAN Plimez Ineuan

3 M 2016 04271 15/06/2016 S.C. WHITE HORSE SECURITY
S.R.L.

WHITE HORSE SECURITY

4 M 2016 04272 15/06/2016 OANA MARIA POP MACADAM

5 M 2016 04273 15/06/2016 S.C. TOTAL ACG CARS S.R.L. LEX CARS

6 M 2016 04274 15/06/2016 S.C. CROWN
COMMUNICATIONS S.R.L.

GALA PREMIILOR SIGURANTEI
RUTIERE

7 M 2016 04275 15/06/2016 GALATANU VIRGIL PIATRA DE TEMELIE

8 M 2016 04276 15/06/2016 BACIU DAN refill HOUSE

9 M 2016 04277 15/06/2016 MAGHIAR DANIEL-GEORGE SENZA DEPOZIT DE TRICOURI

10 M 2016 04278 15/06/2016 BANICA DANA LUCIA Photosnacks

11 M 2016 04279 15/06/2016 S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L. G GIRLS

12 M 2016 04280 15/06/2016 S.C. GLASS TUNING S.R.L. GT GLASS TUNING

13 M 2016 04281 15/06/2016 S.C. LUXURY STAFF S.R.L. LUXURY - SCHOOL OF
FASHION & DESIGN

14 M 2016 04282 15/06/2016 S.C. PREFABRICATE CERAMICE
S.R.L.

Planşeul LEP

15 M 2016 04283 15/06/2016 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
AQUA LIFE SWIM GIURGIU

AQUA LIFE SWIM

16 M 2016 04284 15/06/2016 BUZGAN ANDREI anticredit

17 M 2016 04285 15/06/2016 ALECU MARIAN
MACARIE NINEL

pointTAXI

18 M 2016 04286 15/06/2016 BUZGAN ANDREI credite fara bataie de cap
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19 M 2016 04287 15/06/2016 DELACO DISTRIBUTION S.A. Brânză pufoasă

20 M 2016 04288 15/06/2016 BUZGAN ANDREI credit pe termen scurt

21 M 2016 04289 15/06/2016 DELACO DISTRIBUTION S.A. delaco Brânză pufoasă

22 M 2016 04290 15/06/2016 BISCHIN IOAN MARIUS ROMARYO

23 M 2016 04291 15/06/2016 BUZGAN ANDREI credit urgent

24 M 2016 04292 15/06/2016 BUZGAN ANDREI credit urgent pana la salariu

25 M 2016 04293 15/06/2016 AICORE LLP Aicore Consumer Normarin

26 M 2016 04294 15/06/2016 AICORE LLP NORMARIN

27 M 2016 04295 15/06/2016 S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. ALTEX cel mai bun raport
pret-calitate din Romania!

28 M 2016 04296 15/06/2016 PRO TV S.R.L. Ai ce trebuie! Ai ProTV!

29 M 2016 04297 15/06/2016 PRO TV S.R.L. Fără părinţi, fără viitor

30 M 2016 04298 15/06/2016 S.C. MARLIV CET S.R.L. Estrada Taste

31 M 2016 04299 15/06/2016 S.C. DESTINE BROKER DE
ASIGURARE - REASIGURARE
S.R.L.

Destine broker de asigurare
reasigurare fiindca existi

32 M 2016 04300 15/06/2016 S.C. RAFI INTERNATIONAL
GENERAL COMMERCE S.R.L.

RAFI GROUP

33 M 2016 04301 15/06/2016 S.C. STERISYSTEMS S.R.L. STERISYSTEMS

34 M 2016 04302 15/06/2016 S.C. RAFI INTERNATIONAL
GENERAL COMMERCE S.R.L.

RAFI INTERNATIONAL

35 M 2016 04303 15/06/2016 S.C. DESTINE LEASING IFN S.A. Destine Leasing IFN S.A. fiindca
existi

36 M 2016 04304 15/06/2016 S.C. DESTINE HOLDING S.A. Destine holding fiindca existi
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37 M 2016 04305 15/06/2016 S.C. DESTINE BROKER DE
CREDITE S.R.L.

Destine broker de credite fiindca
existi

38 M 2016 04306 15/06/2016 S.C. CONSUC S.A. Paco

39 M 2016 04307 15/06/2016 S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L. topBooking.ro vacanţe pe alese
topBooking.ro vacanţe pe alese

40 M 2016 04308 15/06/2016 S.C. MEDIA VENTURE CAPITAL
S.R.L.

easypost

41 M 2016 04309 15/06/2016 S.C. MEDIA VENTURE CAPITAL
S.R.L.

PANDORA

42 M 2016 04310 15/06/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. GRANDE DOLCERIA

43 M 2016 04311 15/06/2016 British American Tobacco (Brands)
Inc.

YOUNIVERSE

44 M 2016 04312 15/06/2016 British American Tobacco (Brands)
Inc.

AHE>D

45 M 2016 04313 15/06/2016 British American Tobacco (Brands)
Inc.

Klabs

46 M 2016 04314 15/06/2016 EUROPA EVENTS AGENCY
S.R.L.

Umbrella media brainstorming

47 M 2016 04315 15/06/2016 DUDU D. LENUTA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PÂINE DE VIAŢĂ LUNGĂ

48 M 2016 04317 15/06/2016 S.C. SILDOR PROD S.R.L. TÂRGUL FRIGOTEHNISTULUI

49 M 2016 04318 15/06/2016 RV Răzvan Vâlceanu we speak
shirts

50 M 2016 04319 15/06/2016 ECO ACMERO PRODUCTION
S.R.L.

M&LARO
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(210) M 2016 04102
(151) 15/06/2016
(732) ASOCIAŢIA CRISTIAN ECO

SPORT, Str. Dr. Ioan Senchea nr.
128, judeţul Braşov, 505800,
ZĂRNEŞTI ROMANIA 

(540)

STEJARII SECULARI

  
(531) Clasificare Viena:020108; 050105;

180105; 240105; 270501; 270521;  

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04310
(151) 15/06/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

GRANDE DOLCERIA

(591) Culori revendicate:auriu, roşu

(531) Clasificare Viena:250110; 250113;
260118; 270501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04308
(151) 15/06/2016
(732) S.C. MEDIA VENTURE CAPITAL

S.R.L., Bdul. Decebal nr. 25-29,
Olympia Tower, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

easypost

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
 
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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 cercetare 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 04283
(151) 15/06/2016
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

AQUA LIFE SWIM GIURGIU,
Comuna Vărăşti, Jud. Giurgiu, , SAT
DOBRENI ROMANIA 

(540)

AQUA LIFE SWIM

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu
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 (531) Clasificare Viena:020108; 020116;
260114; 260118; 290112;  

(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.
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, creare şi
menţinere de website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04284
(151) 15/06/2016
(732) BUZGAN ANDREI, B-dul Pipera, nr.

11, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

anticredit

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04286
(151) 15/06/2016
(732) BUZGAN ANDREI, B-dul Pipera, nr.

11, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

credite fara bataie de cap

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04288
(151) 15/06/2016
(732) BUZGAN ANDREI, B-dul Pipera, nr.

11, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

credit pe termen scurt

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04291
(151) 15/06/2016
(732) BUZGAN ANDREI, B-dul Pipera, nr.

11, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

credit urgent

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04309
(151) 15/06/2016
(732) S.C. MEDIA VENTURE CAPITAL

S.R.L., Bdul. Decebal nr. 25-29,
Olympia Tower, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PANDORA

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

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).

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (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 cercetare 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 04292
(151) 15/06/2016
(732) BUZGAN ANDREI, B-dul Pipera, nr.

11, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

credit urgent pana la salariu

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04311
(151) 15/06/2016
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

YOUNIVERSE

(300) Prioritate invocată:
 dep.30175/35226/15/12/2015/AD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Platforme (programe) de software de
calculator, software de calculator, software şi
aplicaţii software pentru a permite
transmiterea, accesul, încărcarea, postarea,
afişarea, partajarea sau furnizarea prin alte
mijloace media electronice sau informaţii,
texte, link-uri web şi imagini prin internet sau
alte reţele de comunicaţii, software
descărcabil în domeniul reţelelor sociale,
software descărcabil sub formă unei aplicaţii
mobile, software descărcabil prin internet şi
dispozitive wireless, toate serviciile
menţionate referitoare la artă şi design, modă,
tehnologie, muzică dance electronică,
antreprenoriat, start up-uri şi de dezvoltare
personală şi profesională, ţigări/ţigarete, tutun,
produse din tutun şi înlocuitori de tutun,
accesorii ţigări/ţigarete, filtre, ţigări/ţigarete
electronice şi umpluturi, produse din tutun
pentru a fi încălzite, dispozitive electronice şi
p i e s e l e  l o r  p e n t r u  î n c ă l z i r e a
ţigărilor/ţigaretelor şi vaporizatoare.

34 Ţigări/ţigarete; tutun; produse din tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători.
41 Furnizarea de publicaţii electronice online
nedescărcabile, furnizarea de servicii online,
oferind un conţinut definit de utilizator; toate
serviciile menţionate referitoare la artă şi
design, modă, tehnologie, muzică dance
electronică, antreprenoriat, start up-uri şi de
dezvoltare personală şi profesională,
ţigări/ţigarete, tutun, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun, accesorii ţigări/ţigarete,
filtre, ţigări/ţigarete electronice şi umpluturi,
produse din tutun pentru a fi încălzite,
dispozitive electronice şi piesele lor pentru
încălzirea ţigărilor/ţigaretelor şi vaporizatoare.
42 Furnizarea unui site web pe internet în
scopul reţelelor sociale; furnizarea utilizării de
aplicaţii software prin intermediul unui site
web; servicii de aplicaţii care furnizează
software pentru a permite încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ul, partajarea
sau furnizarea prin alte mijloace media
electronice sau informaţii prin internet sau alte
reţele de comunicaţii; servicii de calculator
pentru crearea de pagini web personalizate
oferind informaţii definite de utilizator, profil
personal şi informaţii; servicii de calculator, şi
anume, găzduire facilităţi online web pentru
terţi pentru organizarea şi desfasurarea
întâlnirilor on-line, adunări şi discuţii
interactive; toate serviciile menţionate
referitoare la artă şi design, modă, muzică
dance electronică, antreprenoriat, start up-uri
şi de dezvoltare personală şi profesională,
ţigări/ţigarete, tutun, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun, accesorii ţigări/ţigarete,
filtre, ţigări/ţigarete electronice şi umpluturi,
produse din tutun pentru a fi încălzite,
dispozitive electronice şi piesele lor pentru
încălzirea ţigărilor/ţigaretelor şi vaporizatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04285
(151) 15/06/2016
(732) ALECU MARIAN, Şos. Pantelimon

nr. 260, bl. 46, sc. 4, parter, ap. 134,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MACARIE NINEL, Str. Vredniciei
nr. 16, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

pointTAXI

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:180109; 241725;

260116; 270315; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04287
(151) 15/06/2016
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,

Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

Brânză pufoasă

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

29 Lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04290
(151) 15/06/2016
(732) BISCHIN IOAN MARIUS, Str.

Siretului, nr. 14, ap. 31, Jud. Sibiu,
550395, SIBIU ROMANIA 

(540)

ROMARYO
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Servicii oferite de un solist muzical, artist,
cântăreţ, cantautor; divertisment; servicii de
divertisment furnizate de solişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04293
(151) 15/06/2016
(732) AICORE LLP, Suite 4073, 10 Great

Russell Street, , LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Aicore Consumer Normarin

(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 Produse farmaceutice şi veterinare; 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.

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04294
(151) 15/06/2016
(732) AICORE LLP, Suite 4073, 10 Great

Russell Street, , LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

NORMARIN

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

3 Produse pentru îngrijirea nasului nu de uz
medical.
5 Picături pentru urechi; picături de ochi;
produse farmaceutice pentru ochi; preparate
farmaceutice pentru ochi; produse
farmaceutice de uz oftalmologie; substanţe
farmaceutice pentru tratarea leziunilor fizice;
preparate farmaceutice pentru răni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04312
(151) 15/06/2016
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

AHE>D

(300) Prioritate invocată:
 dep.30174/35225/15/12/2015/AD
  
(531) Clasificare Viena:241707; 270501;

270515;  

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

41 Activităţi sportive şi culturale; furnizarea
de formare/instruire/pregătire, furnizarea de
publicaţii electronice online nedescărcabile,
furnizarea de servicii online, oferind un
conţinut definit de utilizator; toate serviciile
menţionate referitoare la artă şi design, modă,
tehnologie, muzică dance electronică,
antreprenoriat, start up-uri şi de dezvoltare
personală şi profesională.
42 Furnizarea unui site web pe internet în
scopul reţelelor sociale; furnizarea utilizării de

aplicaţii software prin intermediul unui site
web; servicii de aplicaţii care furnizează
software pentru a permite încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ul, partajarea
sau furnizarea prin alte mijloace media
electronice sau informaţii prin internet sau alte
reţele de comunicaţii; servicii de calculator
pentru crearea de pagini web personalizate
oferind informaţii definite de utilizator, profil
personal şi informaţii; servicii de calculator, şi
anume, găzduire facilităţi online web pentru
terţi pentru organizarea şi desfaşurarea
întâlnirilor on-line, adunări şi discuţii
interactive; toate serviciile menţionate
referitoare la artă şi design, modă, muzică
dance electronică, antreprenoriat, start up-uri
şi de dezvoltare personală şi profesională.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04289
(151) 15/06/2016
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,

Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

delaco Brânză pufoasă
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(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260307; 270501;

270524; 290114;  

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

29 Lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04313
(151) 15/06/2016
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Klabs

(300) Prioritate invocată:
 dep. nr. 30173/15/12/2015/AD
 (531) Clasificare Viena:270509; 270510;  

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

41 Furnizarea de formare/instruire/pregătire,
furnizarea de publicaţii electronice online,
furnizarea de servicii online nedescărcabile,
oferind un conţinut definit de utilizator; toate
serviciile menţionate referitoare la
ţigări/ţigarete, tutun, produse din tutun şi
înlocuitori de tutun, accesorii ţigări/ţigarete,
filtre, ţigări/ţigarete electronice şi umpluturi,
produse din tutun pentru a fi încălzite,
dispozitive electronice şi piesele lor pentru
încălzirea ţigărilor/ţigaretelor şi vaporizatoare;
furnizarea de publicaţii electronice online,
furnizarea de servicii online, oferind un
conţinut definit de utilizator, toate serviciile
menţionate referitoare la muzică, divertisment
şi activităţi culturale.
42 Furnizarea unui site web pe internet în
scopul reţelelor sociale; furnizarea utilizării de
aplicaţii software prin intermediul unui site
web; servicii de aplicaţii care furnizeaza
software pentru a permite încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ul, partajarea
sau furnizarea prin alte mijloace media
electronice sau informaţii prin internet sau alte
reţele de comunicaţii; servicii de calculator, şi
anume, găzduire facilităţi online web pentru
terţi pentru organizarea şi desfaşurarea
întâlnirilor on-line, adunări şi discuţii
interactive; toate serviciile menţionate
referitoare la ţigări/ţigarete, tutun, produse din
tutun şi înlocuitori de tutun, accesorii
ţigări/ţigarete, filtre, ţigări/ţigarete electronice
şi umpluturi, produse din tutun pentru a fi
încălzite, dispozitive electronice şi piesele lor
pentru încălzirea ţigărilor/ţigaretelor,
vaporizatoare, muzică, divertisment şi
activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04314
(151) 15/06/2016
(732) EUROPA EVENTS AGENCY

S.R.L., Str. România Muncitoare nr.
90, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
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

(540)

Umbrella media brainstorming

(591) Culori revendicate:pantone 143
  
(531) Clasificare Viena:100304; 270315;

270501;  

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

35 Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de publicitate şi reclamă inclusiv publicitatea
on line în reţele informatizate; servicii de
grafică publicitară.
42 Servicii de artă grafică şi design; artă
grafică digitală; consultanţă, proiectare şi
design grafic pentru crearea paginilor şi a
siteurilor web pe internet pentru terţi;design
vizual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04295
(151) 15/06/2016
(732) S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., Bd.

Poligrafiei, nr. 1C, Clădire Ana
Holding, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ALTEX cel mai bun raport pret-calitate
din Romania!

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
193C), portocaliu (Pantone 1235C)

  
(531) Clasificare Viena:010109; 260418;

270507; 290113;  

(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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
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automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04296
(151) 15/06/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Ai ce trebuie! Ai ProTV!

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04297
(151) 15/06/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Fără părinţi, fără viitor

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04298
(151) 15/06/2016
(732) S.C. MARLIV CET S.R.L., Şos.

Buzăului nr. 48, judeţul Ialomiţa, ,
URZICENI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Estrada Taste

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:020901; 250110;

250113; 270501; 290104;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04299
(151) 15/06/2016
(732) S.C. DESTINE BROKER DE

ASIGURARE - REASIGURARE
S.R.L., Str. Torcatori nr. 4, et. 3, ap. 4,
et. 1, ap. 2, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Destine broker de asigurare reasigurare
fiindca existi

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270302; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04300
(151) 15/06/2016
(732) S.C. RAFI INTERNATIONAL

GENERAL COMMERCE S.R.L.,
Str. Foişorului nr. 9, bl. F6C, sc. 1,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

RAFI GROUP

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
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de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu referire la produse
farmaceutice şi veterinare, produse igienice
pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
37 Instalarea, mentenanţa, asamblarea şi
întreţinerea, sterilizarea instrumentelor
chirurgicale şi a altor instrumente medicale, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membrelor,
ochilor şi dinţilor artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04315
(151) 15/06/2016
(732) D U D U  D .  L E N U T A

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 4, bl. DL2, sc. 1, et.
6, ap. 28, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PÂINE DE VIAŢĂ LUNGĂ

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

30 Produse de panificaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04301
(151) 15/06/2016
(732) S.C. STERISYSTEMS S.R.L., Bd.

Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 2, et. 6, ap. 52,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

STERISYSTEMS

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
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medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu referire la produse
farmaceutice şi veterinare, produse igienice
pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
37 Instalarea, mentenanţa, asamblarea şi
întreţinerea, sterilizarea instrumentelor
chirurgicale şi a altor instrumente medicale, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membrelor,
ochilor şi dinţilor artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04302
(151) 15/06/2016
(732) S.C. RAFI INTERNATIONAL

GENERAL COMMERCE S.R.L.,
Str. Foişorului nr. 9, bl. F6C, sc. 1,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

RAFI INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu referire la produse
farmaceutice şi veterinare, produse igienice
pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.
37 Instalarea, mentenanţa, asamblarea şi
întreţinerea, sterilizarea instrumentelor
chirurgicale şi a altor instrumente medicale, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membrelor,
ochilor şi dinţilor artificiali, articolelor
ortopedice, materialelor de sutură.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04303
(151) 15/06/2016
(732) S.C. DESTINE LEASING IFN S.A.,

Piaţa Victoriei nr. 12, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Destine Leasing IFN S.A. fiindca existi

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
 
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270302; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04304
(151) 15/06/2016
(732) S.C. DESTINE HOLDING S.A., Str.

Torcatori nr. 4, et. 2, ap. 3, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Destine holding fiindca existi

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270302; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04305
(151) 15/06/2016
(732) S.C. DESTINE BROKER DE

CREDITE S.R.L., Str. Torcatori nr. 4,
(camera 5), et. 2, ap. 3, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Destine broker de credite fiindca existi

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
 
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270302; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04306
(151) 15/06/2016
(732) S.C. CONSUC S.A., Calea Unirii nr.

37, jud. Suceava, 720156, SUCEAVA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, Judeţul Iaşi PAŞCANI

(540)

Paco

(591) Culori revendicate:alb, roşu, auriu
 (531) Clasificare Viena:250119; 250325;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04307
(151) 15/06/2016
(732) S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L., Str.

Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 4,
Jud. Bacău, 600164, BACĂU
ROMANIA 

(540)

topBooking.ro vacanţe pe alese
topBooking.ro vacanţe pe alese

(591) Culori revendicate:verde, mov, negru
 
(531) Clasificare Viena:020504; 260118;

260418; 270302; 290113;  

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

39 Rezervare de călătorii şi tururi de vacanţă;
organizare şi rezervare de călătorii pentru
pachete de vacanţă.
43 Rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanţă; servicii ale agenţiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04317
(151) 15/06/2016
(732) S.C. SILDOR PROD S.R.L., Str.

Vînători nr. 57, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

TÂRGUL FRIGOTEHNISTULUI

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

(531) Clasificare Viena:011517; 011519;
250119; 270511; 290113;  

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

35 Organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04318
(151) 15/06/2016

(540)

RV Răzvan Vâlceanu we speak shirts
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(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270513;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04319
(151) 15/06/2016
(732) ECO ACMERO PRODUCTION

S.R.L., Str. Cuptoarelor nr. 4, Judeţul
Prahova, 100192, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

M&LARO

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

1 Compoziţii chimice utilizate pentru tratarea
apei; fertilizatori lichizi.
31 Substanţe nutritive (hrană) pentru peşti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04270
(151) 15/06/2016
(732) FRUGINA ADRIAN MARIAN, Str.

M.Kogălniceanu nr. 41, jud. Arad, ,
INEU ROMANIA 

(540)

Plimez Ineuan

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04272
(151) 15/06/2016
(732) OANA MARIA POP, Str. Toamnei

nr. 15, ap. 6, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MACADAM

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04271
(151) 15/06/2016
(732) S.C. WHITE HORSE SECURITY

S.R.L., Str. Ion Lahovari nr. 63, et. 1,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

WHITE HORSE SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:040305; 240109;

270501; 270502; 270511;  

(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 către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04273
(151) 15/06/2016
(732) S.C. TOTAL ACG CARS S.R.L.,

Str. Cornuca nr 1, jud. Mureş, ,
CORUNCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

LEX CARS

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

270501; 270502;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de vânzări auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04274
(151) 15/06/2016
(732) S . C .  C R O W N

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
11 Iunie nr. 7, et. 1, ap. 2, sector 4,
040171, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALA PREMIILOR SIGURANTEI
RUTIERE

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

41 Organizare de evenimente culturale.
spectacole. divertisment, educaţie, instruire,
activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04275
(151) 15/06/2016
(732) GALATANU VIRGIL, Str. Profesor

Dumitru Mocanu nr. 63, bl. C3/7, jud.
Cluj, , FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

PIATRA DE TEMELIE

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

19 Piatra de temelie; materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii; materiale
de fundaţie (nemetalice) folosite la clădiri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04276
(151) 15/06/2016
(732) BACIU DAN, Str. Şoseaua Arcu nr.

54, bl. Z6, Tr. 1, et. 3, ap. 7, jud. Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

refill HOUSE

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, magenta, verde, negru, cyan, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260106;

260118; 270507; 290115;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; materiale
colorante; metale sub formă de folie şi pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04277
(151) 15/06/2016
(732) MAGHIAR DANIEL-GEORGE,

Str. Meşteşugarilor nr. 99, bl. PB187,
et. 4, ap. 17, jud. Bihor, , MARGHITA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SENZA DEPOZIT DE TRICOURI

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, magenta, violet, portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:090309; 200109;

270511;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04278
(151) 15/06/2016
(732) BANICA DANA LUCIA, Şos.

Iancului nr. 5, bl. 110, sc. B, et. 10, ap.
88, sect. 2, 021711, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Photosnacks

  
(531) Clasificare Viena:011523; 150113;

160106; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru imprimare fotografică;
aparate pentru imprimarea fotografiilor;
camere fotografice; echipamente fotografice;
aparate de fotografiat; camere fotografice
digitale; aparate pentru tăierea de fotografii
(instrumente fotografice); aparate şi
instrumente fotografice; aparate de fotografiat
digitale; aparatură pentru duplicarea
fotografiilor; aparate pentru developarea
fotografiilor.
16 Fotografii; fotografii şcolare; fotografii
imprimate; albume fotografice; colţuri pentru
fotografii; fotografii înrămate şi neînrămate.
20 Rame pentru fotografii.
40 Imprimare de fotografii; reproducere
fotografică; prelucrare de fotografii; transfer
de imprimări fotografice.
41 Fotografie; producţie audio şi video şi
servicii de fotografie; fotografii de tip portret;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04279
(151) 15/06/2016
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,

Str. Catedrala Tineretului nr. 3, camera
1, judeţul Constanţa, , SCHITU
ROMANIA 

(540)

G GIRLS

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

25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04280
(151) 15/06/2016
(732) S.C. GLASS TUNING S.R.L., Str.

Zizinului 106A- Complex Duplex 3 -
Incinta G3, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

GT GLASS TUNING

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

270502; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii, aplicare de
folie de siguranţă pe geamuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04281
(151) 15/06/2016
(732) S.C. LUXURY STAFF S.R.L., Bd.

Saturn nr. 46, bl. 22, sc. A, et. 3, ap.
14, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

LUXURY - SCHOOL OF FASHION &
DESIGN

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz
 
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
forme de tipar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această

clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
38 Telecomunicaţii. (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 cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
deservicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumusetare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
deservicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04282
(151) 15/06/2016
(732) S.C. PREFABRICATE CERAMICE

S.R.L., Calea Făgăraşului nr.27, jud.
Braşov,  0500053,  BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Planşeul LEP

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260318; 260411;

260418; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).

˜˜˜˜˜˜˜


