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15.07.2016

Cereri m|rci publicate în 22.07.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04427

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2016 B{LAN DRAGOÔ GEORGE

Denumire
Marc|
(540)
GT grafic| Õi tipar

2 M 2016 04428

15/07/2016 B{LAN DRAGOÔ GEORGE

perceptum

3 M 2016 04429

15/07/2016 TRANDAF IONUÚ

videoprint

4 M 2016 04430

15/07/2016 TRANDAF IONUÚ

calendare.ro

5 M 2016 04959

15/07/2016 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.

FIT YOU

6 M 2016 04960

15/07/2016 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.

MIAM-MIAM

7 M 2016 04961

15/07/2016 S.C. SOLE MIZO ROMANIA S.R.L. Din Ûara ta

8 M 2016 04962

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

REPLEX

9 M 2016 04963

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

LEVITA

10 M 2016 04964

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

NATMED BIOTECH

11 M 2016 04965

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

STABILIO

12 M 2016 04966

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

CEREBRO

13 M 2016 04967

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

ALIANT

14 M 2016 04968

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

ALTERNATIVENATION

15 M 2016 04969

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

reviva

16 M 2016 04970

15/07/2016 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L.

mindbalance

17 M 2016 04971

15/07/2016 COLOJI ALEXANDRA

DENTARIUM health & resart

18 M 2016 04972

15/07/2016 THI BEST SOLUTIONS S.R.L.

THEO'S GREEK TAVERNA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 04973

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2016 GHERGHES DANUT

Denumire
Marc|
(540)
TRUPA ARTIZAN

20 M 2016 04974

15/07/2016 GILESCU RADU

FABRICA DE MICI

21 M 2016 04975

15/07/2016 LUTZ & ASSOCIATES S.R.L.

L&A LUTZ&ASSOCIATES

22 M 2016 04976

15/07/2016 INTER-PETRINI S.R.L.

interpetrini

23 M 2016 04977

15/07/2016 S.C. FLAMIR S.R.L.

alfapet

24 M 2016 04978

15/07/2016 DALBERRY TECHNOLOGIES
S.R.L.

d dalberry

25 M 2016 04979

15/07/2016 S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L.

DTO DOLO TRANS OLIMP

26 M 2016 04980

15/07/2016 S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L.

DTO DOLO TRANS OLIMP

27 M 2016 04981

15/07/2016 LADY NUTS S.R.L.

Nukka

28 M 2016 04982

15/07/2016 S.C. POLISANO
PHARMACEUTICALS S.R.L.

YoungDream

29 M 2016 04983

15/07/2016 GENERATIA VIP S.R.L.

Keep loving

30 M 2016 04984

15/07/2016 S.C. FLANCO RETAIL S.A.

iCredit

31 M 2016 04985

15/07/2016 S.C. FLANCO RETAIL S.A.

iCredit Credit online, simplu si
rapid.

32 M 2016 04986

15/07/2016 JIN WANG

W.STORE

33 M 2016 04987

15/07/2016 PRECUB IOSIF - ALIN

ALIN CRISTIANO

34 M 2016 04988

15/07/2016 PRECUB IOSIF - ALIN

CUBA GROUND

35 M 2016 04989

15/07/2016 PRECUB IOSIF - ALIN

COMOARA TRANSILVANIEI

36 M 2016 04990

15/07/2016 PRECUB IOSIF - ALIN

NUNT{ NOBIL{

37 M 2016 04991

15/07/2016 PRECUB IOSIF - ALIN

CRISTIANO SOUNDLINE
PREMIUM PARTY
MANAGEMENT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2016 04992

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

39 M 2016 04993

15/07/2016 S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

FlexiTIN

40 M 2016 04995

15/07/2016 BIRIS EMIL
CIOCAN DUMITRU HORIA
MIHAIL
ILEA AUREL EDUARD
MOLDOVAN THOMAS
SAULEAN MARIUS
PUIA ROMULUS

MarisFest

3

Denumire
Marc|
(540)
EasyTIN
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producţia de spectacole; editarea casetelor
video; producţia de casete video; închirierea
de casete video; înregistrare video; fotografie;
închirierea decorurilor; închirierea de camere
video; închirierea de aparate de înregistrat
casete video; închirierea de casete video;
închirierea aparatelor de înregistrare video;
închirierea de proiectoare şi accesorii de film.
42 Servicii de design; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; design de arte
grafice.

(210) M 2016 04428
(151) 15/07/2016
(732) BĂLAN DRAGOŞ GEORGE, Str.
Haţegului nr. 3A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
perceptum

(210) M 2016 04429
(151) 15/07/2016
(732) TRANDAF IONUŢ, Str. Haţegului
nr. 3, sector 4,
BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:031110; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii.
16 Articole de papetărie.
35 Servicii oferite de agenţii de publicitate;
servicii de promovare (publicitate); servicii de
reprezentare media (publicitate); servicii de
editarea de texte publicitare; intermedieri in
comerţul specializat în vânzarea de produselor
cu caracter specific; intermedieri în comerţul
cu produse diverse; închirierea de spaţii
publicitare; producţia de clipuri publicitare;
consultanţă în domeniul afacerilor comerciale;
consultanţă pentru managementul afacerilor;
relaţii publice; publicarea textelor publicitare;
publicitate; închirierea aparaturii şi
echipamentelor de birou; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
38 Închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii.
41 Servicii de editare de cărţi, ghiduri, ziare,
reviste, compedii, broşuri, periodice;

videoprint
(531) Clasificare Viena:160305; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Casete video; tablete digitale; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
35 Servicii de promovare; închirierea de spaţii
publicitare.
38 Servicii de comunicare; transmitere de
mesaje; comunicaţii prin orice reţele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04430
(151) 15/07/2016
(732) TRANDAF IONUŢ, Str. Haţegului
nr. 3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04427
(151) 15/07/2016
(732) BĂLAN DRAGOŞ GEORGE, Str.
Haţegului nr. 3A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

calendare.ro
GT grafică şi tipar

(531) Clasificare Viena:200505; 200701;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Calendare de birou, calendare triptice,
calendare de perete, calendare cu imagini,
agende de buzunar, agende de birou, planner
de birou, caiete, notesuri, plannere de perete
(tipărituri); pungi de hârtie; pungi de cadou;
felicitări.
18 Portofele din piele.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de tipărire
offset sau digital; servicii de imprimare prin
serigrafie, tampografie, gravură laser, folio,
embossare, timbru sec.

(531) Clasificare Viena:261501; 270501;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole de papetărie; reviste (publicaţie
periodică).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun;
cărţi de joc.
35 Servicii de promovare (publicitate);
închiriere de spaţii publicitare; servicii de
marketing; servici de secretariat; servicii de
fotocopiere; intermedieri în comerţul
specializat în vânzarea produselor cu caracter
specific; intermedieri în comerţul cu produse
diverse.
40 Prelucrarea materialelor; legătorie;
vopsirea textilelor; tipografie; tipărire
litografică; tipărire offset; tipărire fotografică.
41 Organizarea de evenimente cu scop
cultural şi educativ; publicarea cărţilor;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice

˜˜˜˜˜˜˜
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online; editarea casetelor video; producţia de
casete video; închirierea de casete video;
înregistrare video; traducere.
42 Servicii de design; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii.

bunurilor; transport de pasageri; transportul pe
calea ferată; depozitare; transport de calato
logistică de transport; ambalarea bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04980
(151) 15/07/2016
(732) S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
68, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(740) CPI RĂZVAN DINCĂ, STR. POPA
TATU, NR. 49, SECTOR 1
BUCURESTI BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04979
(151) 15/07/2016
(732) S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
68, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(740) CPI RĂZVAN DINCĂ, STR. POPA
TATU, NR. 49, SECTOR 1
BUCURESTI BUCURESTI

(540)

(540)

DTO DOLO TRANS OLIMP

DTO DOLO TRANS OLIMP

(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

(531) Clasificare Viena:270501; 270522;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; mentenanţa
vehiculelor, staţii de service pentru vehicule,
asistenţă în caz de defecţiune a vehiculelor,
servicii de instalaţii.
39 Organizarea de călătorii; livrări de bunuri;
transport (livrarea bunurilor); transport de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; mentenanţa
vehiculelor, staţii de service pentru vehicule,
asistenţă în caz de defecţiune a vehiculelor,
servicii de instalaţii.
39 Organizarea de călătorii; livrări de bunuri;
transport (livrarea bunurilor); transport de
mărfuri; depozitarea de produse; ambalarea
6
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mărfuri; depozitarea de produse; ambalarea
bunurilor; transport de pasageri; transportul pe
calea ferată; depozitare; transport de călători;
logistică de transport; ambalarea bunurilor

(210) M 2016 04960
(151) 15/07/2016
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,
B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 04959
(151) 15/07/2016
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,
B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA
(540)

MIAM-MIAM
(591) Culori revendicate:verde,
cărămiziu

galben,

(531) Clasificare Viena:270112; 270509;
290113;
(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.

FIT YOU
(591) Culori revendicate:bleu
(531) Clasificare Viena:011523; 020108;
260114; 260118; 270502; 290104;

˜˜˜˜˜˜˜

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04961
(151) 15/07/2016
(732) S.C. SOLE MIZO ROMANIA
S.R.L., DN 69, DJ 216 Bifurcaţie 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

Din ţara ta
(591) Culori revendicate:albastru,
indigo, crem

(210) M 2016 04962
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
REPLEX
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

bleu,

(210) M 2016 04963
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:020901; 030711;
030716; 240301; 240313; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

(540)
LEVITA
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;

˜˜˜˜˜˜˜
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din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04981
(151) 15/07/2016
(732) LADY NUTS S.R.L., Calea Văcăreşti
nr. 324, parter, biroul nr. 2, bl. 9A, ap.
3, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04964
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
NATMED BIOTECH
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

Nukka
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050315; 270507;
270511; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 15.07.2016

amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 04965
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
STABILIO
(210) M 2016 04967
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

ALIANT
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04966
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CEREBRO
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
10
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 04968
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04988
(151) 15/07/2016
(732) PRECUB IOSIF - ALIN, Str.
Principală nr. 10, judeţul Mureş, ,
CRAIESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ
(540)

ALTERNATIVENATION
(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04987
(151) 15/07/2016
(732) PRECUB IOSIF - ALIN, Str.
Principală nr. 10, judeţul Mureş, ,
CRAIESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ

˜˜˜˜˜˜˜

ALIN CRISTIANO

(210) M 2016 04989
(151) 15/07/2016
(732) PRECUB IOSIF - ALIN, Str.
Principală nr. 10, judeţul Mureş, ,
CRAIESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ
(540)
COMOARA TRANSILVANIEI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

(540)
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de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04990
(151) 15/07/2016
(732) PRECUB IOSIF - ALIN, Str.
Principală nr. 10, judeţul Mureş, ,
CRAIESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ
(540)

NUNTĂ NOBILĂ
(591) Culori revendicate:vişiniu, auriu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020702; 270501;
290112;
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animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 04991
(151) 15/07/2016
(732) PRECUB IOSIF - ALIN, Str.
Principală nr. 10, judeţul Mureş, ,
CRAIESTI ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ
(540)

CRISTIANO SOUNDLINE PREMIUM
PARTY MANAGEMENT
(591) Culori revendicate:magenta, cyan,
negru, argintiu, alb

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
13
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hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); curele de transmisie de energie
utilizate pentru echipamente industriale;
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); surse de alimentare
continuă (maşini) pentru generarea energiei
electrice; cazane de aburi pentru producere de
energie, altele decât pentru vehicule terestre;
unităţi de angrenaj pentru transmiterea de
energie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre); 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
automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; invertoare pentru
alimentarea cu energie; întrerupatoare de
energie electrică (comutatoare); aparate pentru
controlul energiei electrice; aparate pentru
condiţionarea energiei electrice; maşini pentru
distribuţia energiei electrice; aparate de
alimentare cu energie continuă; aparate
comutatoare pentru alimentarea cu energie;
cutii pentru alimentarea cu energie electrică;
prize de alimentare cu energie electrică;
blocuri de alimentare cu energie electrică;
unităţi de alimentare cu energie electrică; fire
de alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de

(210) M 2016 04992
(151) 15/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
EasyTIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgentă; turbine
pentru generarea de energie; surse de energie
electrică (generatoare); generatoare acţionate
cu energie solară; aparate de alimentare cu
energie (generatoare); maşini generatoare de
energie electrică continuă; cuplaje de
transmisie de energie pentru aeronave; palete
de turbină pentru generarea de energie;
cuplaje de transmisie de energie pentru
ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de energie
pentru maşini; motoare cu combustie internă
pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
14
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colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau intreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
intreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleară; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de

distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoză
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiaţiei solare în energie
electrică; surse electrice de energie electrică
de curent alternativ (c.a.) şi curent continuu
(c.c.); aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; 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 Lămpi alimentate cu energie solară;
15
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alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizării de energie;
servicii de consultanţă în materie de utilizare
a energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; consultanţă pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie şi electricitate; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

distribuţie sau control al energiei electrice;
construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrică; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrică; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie; transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale electrice; producere de
energie de către centrale nucleare; generarea
de energie electrică folosind sechestrarea
carbonului; producere de energie electrică din
surse regenerabile; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
închiriere în sistem leasing a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţie în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
servicii de inginerie privind sistemele de

˜˜˜˜˜˜˜
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energiei electrice (centrale hidroelectrice);
furtunuri (nemetalice) pentru transferul
energiei hidraulice la maşini (părţi
componente); curele de transmisie de energie
utilizate pentru echipamente industriale;
transmisii de energie (altele decât cele pentru
vehicule terestre); surse de alimentare
continuă (maşini) pentru generarea energiei
electrice; cazane de aburi pentru producere de
energie, altele decât pentru vehicule terestre;
unităţi de angrenaj pentru transmiterea de
energie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre); 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
automate de vânzare.
9 Regulatoare de energie; contoare de energie;
amplificatoare de energie electrică;
distribuitoare de energie electrică; analizoare
de energie electrică; acumulatori pentru
energie fotovoltaică; dispozitive pentru
controlul energiei; radiouri alimentare cu
energie solară; invertoare pentru alimentarea
cu energie; întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare); telefoane alimentare cu energie
solară; aparate pentru controlul energiei
electrice; aparate pentru condiţionarea
energiei electrice; maşini pentru distribuţia
energiei electrice; aparate de alimentare cu
energie continuă; aparate comutatoare pentru
alimentarea cu energie; cutii pentru
alimentarea cu energie electrică; prize de
alimentare cu energie electrică; blocuri de
alimentare cu energie electrică; unităţi de
alimentare cu energie electrică; fire de
alimentare cu energie electrică; aparate de
testare a energiei electrice; aparate de
măsurare a energiei termice; panouri solare
pentru producerea energiei electrice; cutii de

(210) M 2016 04993
(151) 15/07/2016
(732) S.C. MAR-TIN CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Floreasca nr. 246C, et. 17, Clădirea
Sky Tower, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
FlexiTIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Energie electrică; energie electrică din
energie solară; energie electrică din energie
eoliană; energie electrică din surse
neregenerabile; energie electrică din surse
regenerabile; uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
7 Instalaţii generatoare de energie;
generatoare de energie de urgentă; surse de
energie electrică (generatoare); generatoare
acţionate cu energie solară; aparate de
alimentare cu energie (generatoare); maşini
generatoare de energie electrică continuă;
cuplaje de transmisie de energie pentru
aeronave; palete de turbină pentru generarea
de energie; cuplaje de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni; cuplaje de transmisie de
energie pentru maşini; motoare cu combustie
internă pentru producerea energiei; cuplaje de
transmisie de energie pentru ambarcaţiuni
maritime; curele de transmisie de energie
pentru ambarcaţiuni maritime; curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole;
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în maşini (părţi componente);
instalaţii hidroelectrice pentru producerea
17
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colectoare de energie solară pentru încălzire;
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei;
aparate de ventilaţie alimentate cu energie
solară; aparate de încălzire alimentate cu
energie solară; instalaţii de încălzire
alimentate cu energie solară; aparate de
stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire; aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
36 Evaluarea financiară a costurilor energiei
termice; curtaj de investiţii financiare în
companii de energie; agenţii de colectare a
plăţilor pentru furnizarea de energie electrică;
agenţii pentru colectarea plăţilor la utilităţi de
gaze sau de energie electrică; asigurări;
afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
37 Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară; construcţie de centrale de energie
eoliană; instalare de aparate pentru
economisirea energiei; reparare de instalaţii de
alimentare cu energie; reparaţii sau întreţinere
de generatoare de energie electrică; reparare şi
întreţinere de instalaţii pentru energie eoliană;
instalare de aparate de compensare a energiei
reactive; reparare de instalaţii şi maşini pentru
producţia de energie; reparare de aparate şi
instalaţii pentru generarea de energie; reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie; service la aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică; întreţinere de
aparate şi instalaţii pentru generarea de
energie electrică; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de instalaţii
de energie nucleară; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de
generatoare de energie electrică; întreţinere,
service şi reparare de aparate şi instalaţii
pentru generarea de energie electrică; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de

distribuţie a energiei electrice; sisteme
electronice de control al energiei; aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii);
unităţi de alimentare cu energie electrică
neîntreruptă; aparate pentru diagnoză
instalaţiilor de energie electrică; celule de
energie solară din silicon cristalin; aparate şi
instrumente pentru comutarea energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
reglarea energiei electrice; aparate şi
instrumente pentru transportul energiei
electrice; aparate şi instrumente pentru
acumularea energiei electrice; dispozitive
electrice de comanda pentru gestiunea
energiei; aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice; colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate;
aparate şi instalaţii fotovoltaice pentru
generarea de energie solară; aparate şi
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară; aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiaţiei solare în energie
electrică; surse electrice de energie electrică
de curent alternativ (c.a.) şi curent continuu
(c.c.); aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; 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 Lămpi alimentate cu energie solară;
18
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alimentare cu energie; consultanţă tehnologică
în domeniile producţiei şi utilizării de energie;
servicii de consultanţă în materie de utilizare
a energiei; proiectare şi dezvoltare de reţele de
distribuire a energiei; proiectare şi dezvoltare
de sisteme pentru generarea de energie
regenerabilă; asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei; servicii
tehnice în domeniul producţiei de energie
electrică şi gaze naturale; consultanţă pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie şi electricitate; servicii de analiză
tehnologică a nevoilor de energie şi
electricitate ale altor persoane; proiectare şi
dezvoltare de software pentru controlul,
reglarea şi monitorizarea sistemelor de energie
solară; realizare de studii de cercetare şi de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei naturale; furnizare de informaţii
despre studii de cercetare şi de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale; servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

distribuţie sau control al energiei electrice;
construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţia de energie; depozitarea energiei
electrice; stocarea energiei electrice; furnizare
energiei electrice; distribuţie de energie
electrică; distribuire de energie reciclabilă;
depozitare de energie şi combustibili;
distribuţia şi transmiterea energiei electrice;
furnizare şi distribuţie de energie electrică;
servicii publice de distribuţie a energiei
electrică; distribuire de energie pentru
încălzirea şi răcirea clădirilor; servicii
consultative şi informative privind distribuirea
de energie; transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Producerea energiei; producere de energie
hidroelectrică; generarea electricităţii din
energie solară; închirieri de echipamente
generatoare de energie; producere de energie
de către centrale electrice; producere de
energie de către centrale nucleare; generarea
de energie electrică folosind sechestrarea
carbonului; producere de energie electrică din
surse regenerabile; servicii de consultanţă
privind generarea de energie electrică;
închiriere în sistem leasing a echipamentelor
de generare a energiei (cu excepţia celor
finanţate pentru achiziţie în rate sau prin
închiriere); tratament de materiale.
42 Audit în domeniul energiei; cercetare în
domeniul energiei; consultanţă profesională
privind conservarea energiei; consiliere în
domeniul economiei de energie; programare
de software pentru gestionarea energiei;
consultanţă tehnologică în domeniul generării
energiei alternative; servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei; dezvoltare de sisteme
pentru administrarea energiei şi electricităţii;
servicii de inginerie privind sistemele de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04995
(151) 15/07/2016
(732) BIRIS EMIL, Str. Samuel Koteles nr.
1, ap. 7, judeţul Mureş, 540052,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(732) CIOCAN DUMITRU HORIA
MIHAIL, Str. Banat nr. 12, ap. 1,
judeţul Mureş, , TÎRGU MUREŞ
ROMANIA
(732) ILEA AUREL EDUARD, Str. Cuza
Vodă nr. 93, ap. 1, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(732) MOLDOVAN THOMAS, Bdul 1
Decembrie 1918 nr. 273, judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(732) SAULEAN MARIUS, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 130, ap. 20,
judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(732) PUIA ROMULUS, Str. Busuiocului
nr. 4C, ap. 42, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(210) M 2016 04978
(151) 15/07/2016
(732) DALBERRY TECHNOLOGIES
S.R.L., Str. Învingătorilor nr. 24, et. 7,
camera 3, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

d dalberry
(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, gri, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Realizarea de operaţiuni financiare online;
servicii de tranzacţii financiare online;
furnizare de informaţii financiare online;
schimb valutar oniine în timp real; servicii de
plată a facturilor online.
42 Găzduire de facilităţi web online pentru
alte persoane; găzduire de conţinut digital, şi
anume jurnale şi bloguri online; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea inventarului;
furnizare de informaţii online despre servicii
de analize şi cercetare industrială; asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere; servicii
de administrare de site-uri web şi hosting
online pentru terţi; creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online şi pe
internet; prestare de servicii de asistenţă

(540)

MarisFest
(591) Culori revendicate:negru, galben ocru,
alb
(531) Clasificare Viena:040105; 040505;
040521; 270510; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
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online pentru utilizatorii de programe de
calculator; asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru importarea şi gestionarea
datelor; planificare, creare, dezvoltare şi
întreţinere de site-uri web online pentru terţi;
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru dezvoltarea de
site-uri web; asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere;
asigurarea utilizării temporare de software de
calculator online, nedescărcabil destinat
utilizării în aplicaţii pentru monitorizarea
radiodifuziunii; găzduirea unui site web online
pentru crearea şi găzduirea de micro site-uri
web pentru afaceri; asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea şi folosirea
serviciilor de cloud computing; servicii
interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice şi să distribuie
propriile sale conţinuturi şi imagini online;
Furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; furnizare de acces temporar
la un software online, care nu poate fi
descărcat, în vederea utilizării în procesele de
editare şi imprimare.

(210) M 2016 04982
(151) 15/07/2016
(732) S . C .
P O L I S A N O
PHARMACEUTICALS S.R.L., Şos.
Alba Iulia nr. 156, judeţul Sibiu,
550052, SIBIU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050315; 270501;
290103;

YoungDream
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente dietetice de uz uman, de uz
medical.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04983
(151) 15/07/2016
(732) GENERATIA VIP S.R.L., Str. Anton
Pann nr. 8, Judeţul Braşov, 500113,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

Keep loving
(591) Culori revendicate:pantone 431

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Obiecte din lemn şi înlocuitori ai acestuia.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04969
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04970
(151) 15/07/2016
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 287, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

mindbalance
reviva
(591) Culori revendicate:gri
(591) Culori revendicate:albastru-verde
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
290106;

(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectani; produse
pentru distrugerea daunatorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(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 pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea daunătorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04984
(151) 15/07/2016
(732) S.C. FLANCO RETAIL S.A., Şos.
Bucureşti Nord nr. 15-23, Swan Office
Park, Clădirea Windsor, et. 5, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 04971
(151) 15/07/2016
(732) COLOJI ALEXANDRA, Str. Piaţa 1
Decembrie nr. 2, et. 1, ap. 2, Jud.
Bihor, 410068, ORADEA ROMANIA
(540)

DENTARIUM health & resart
(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 354C), verde deschis
(pantone 375C), negru (pantone Black
6C)

iCredit
(591) Culori revendicate:galben

(531) Clasificare Viena:020908; 050116;
260207; 270502; 290113;

(531) Clasificare Viena:270502; 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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04985
(151) 15/07/2016
(732) S.C. FLANCO RETAIL S.A., Şos.
Bucureşti Nord nr. 15-23, Swan Office
Park, Clădirea Windsor, et. 5, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 04972
(151) 15/07/2016
(732) THI BEST SOLUTIONS S.R.L., Str.
Mărului nr. 12-14, bl. 2, ap. 98, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROIEŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

THEO'S GREEK TAVERNA
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300C)
(531) Clasificare Viena:241125; 241725;
2807; 290104;

iCredit Credit online, simplu si rapid.

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

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04973
(151) 15/07/2016
(732) GHERGHES DANUT, Str. 22
Decembrie, nr. 34, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA

(210) M 2016 04974
(151) 15/07/2016
(732) GILESCU RADU, Str. Transilvaniei
nr. 18, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
FABRICA DE MICI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Restaurante şi cazare temporară.

TRUPA ARTIZAN
(591) Culori
negru

revendicate:galben,

˜˜˜˜˜˜˜

maro,

(210) M 2016 04975
(151) 15/07/2016
(732) LUTZ & ASSOCIATES S.R.L.,
B-dul Revoluţiei 1989, nr. 18A, parter,
ap. 2, cam. 7, Jud. Timiş, 300024,
TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:030717; 270510;
270515; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
L&A LUTZ&ASSOCIATES
(591) Culori
485C)

revendicate:roşu

(pantone

(531) Clasificare Viena:240903; 260105;
260118; 270501; 270522; 290101;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

(210) M 2016 04977
(151) 15/07/2016
(732) S.C. FLAMIR S.R.L., Str.
Potgoriilor, nr. 108A, Jud. Tulcea,
820192, TULCEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04976
(151) 15/07/2016
(732) INTER-PETRINI S.R.L., Str. Haţeg,
nr. 5, bl. 16, sc. B, ap. 12, Jud. Arad,
210376, ARAD ROMANIA
alfapet

(540)

(531) Clasificare Viena:270502; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata, inclusiv prin intermediul internetului,
de hrană, recompense, delicatese, băuturi,
produse cosmetice, produse de îngrijire,
produse de îngrijire dentară, produse
veterinare, produse de igienă, produse de
curăţat, produse antiparazitare, suplimente
alimentare, jucării, jocuri, ansambluri de
joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, litiere,
produse pentru litiere, aşternuturi igienice,
terarii, acvarii, produse şi accesorii pentru
terarii şi acvarii, colivii, produse şi accesorii
pentru colivii, produse de educaţie, produse
pentru dresaj, accesorii auto, genţi şi cuşti de
transport, medalioane, perne, pături, pături,
culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier, toate
aceste produse menţionate anterior fiind
destinate animalelor de companie.

interpetrini
(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:011521; 260106;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Detergenţi pentru curăţarea automobilelor;
produse de curăţare pentru vehicule;
cosmetice auto; accesorii spălătorii auto
(produse de curăţare, lustruire, degresare).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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aparate de ras.
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.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.

(210) M 2016 04986
(151) 15/07/2016
(732) JIN WANG, Str. Şcolii nr. 4A,
Judeţul Ilfov, VOLUNTARI
ROMANIA
(540)

W.STORE
(531) Clasificare Viena:180119; 180125;
260116; 261101; 270505;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
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