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Cereri Mărci publicate în 22.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06213

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/09/2016 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

Denumire
Marcă
(540)
SALVĂM SUFLETE

2 M 2016 06214

15/09/2016 S.C. INOVEO CONCEPT S.R.L.

BRANDATHLON

3 M 2016 06215

15/09/2016 S.C. ALEVIA S.R.L.

4 M 2016 06217

15/09/2016 S.C. ALEVIA S.R.L.

Alevia

5 M 2016 06218

15/09/2016 S.C. METOD PLAST S.R.L.

DREAM-LUX

6 M 2016 06219

15/09/2016 S.C. METOD PLAST S.R.L.

DiLUX

7 M 2016 06220

15/09/2016 S.C. METOD PLAST S.R.L.

Excellento-gold

8 M 2016 06221

15/09/2016 NEGURICI EMILIA-LOREDANA

A Atelier Aristocrat

9 M 2016 06222

15/09/2016 S.C. HADAR NATURE RESORT
S.R.L.

COMFORTABLE LUXURY

10 M 2016 06224

15/09/2016 THE E-LEARNING COMPANY
S.R.L.

DOCENTO ONLINE LEARNING

11 M 2016 06225

15/09/2016 UNGUREANU ALEXANDRU

AU Aesthetics Unleashed

12 M 2016 06226

15/09/2016 S.C. MEDIA HUB CONSULTANTS MediaHub CONSULTANTS
S.R.L.

13 M 2016 06227

15/09/2016 CABINET DE AVOCAT-LOSPA
CRISTINA PAUL

LL LOSPA LAWYERS Litigators
instinct.And beyond

14 M 2016 06228

15/09/2016 ONE CHAT S.R.L.

1CHAT MESSENGER

15 M 2016 06229

15/09/2016 ALCALIN IASI 2G S.R.L.

REPORTER DE IASI

16 M 2016 06230

15/09/2016 S.C. ELEARNING & SOFTWARE
S.R.L.

simplified

17 M 2016 06231

15/09/2016 PELERIN SECURITY S.R.L.

PELERIN SECURITY S.R.L.

18 M 2016 06232

15/09/2016 RED CITY TRANSYLVANIA S.R.L. FEED YOUR SENSES 1717
BERE ARTIZANALĂ

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Mărci depuse în data de
15.09.2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 06233

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/09/2016 S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Pelerinaj pentru sufletul
dumneavoastră

20 M 2016 06234

15/09/2016 ITU FLORIN-DANIEL

SINCE 2016 Meat Busters SLOW
COOKED & SMOKED

21 M 2016 06235

15/09/2016 KING OF SWEETS MARKET
S.R.L.

22 M 2016 06238

15/09/2016 POPA CRISTIAN-COSTEL

TRUPA Boemic

23 M 2016 06239

15/09/2016 S.C. MINKLASH S.R.L.

Frumuseţe la un alt nivel

24 M 2016 06240

15/09/2016 ASOCIATIA ECONOMICĂ
GERMANO-ROMÂNĂ PENTRU
REGIUNEA DE NORD-VEST

FESTIVALUL BERII SATU MARE

25 M 2016 06241

15/09/2016 ASOCIATIA ECONOMICĂ
GERMANO-ROMÂNĂ PENTRU
REGIUNEA DE NORD-VEST

FABRICAT IN SATU MARE

26 M 2016 06242

15/09/2016 JAKUBOWIKZ FLAVIUS
VALENTIN

ContaCRM
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(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270502; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
42 Creaţii de modă.

(210) M 2016 06220
(151) 15/09/2016
(732) S.C. METOD PLAST S.R.L., Str.
Dragoş Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

Excellento-gold
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, verde, mov, roz, portocaliu, maro
(531) Clasificare Viena:261103; 261108;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06222
(151) 15/09/2016
(732) S.C. HADAR NATURE RESORT
S.R.L., Comuna Siriu, Judeţul Buzău,
, SAT GURA SIRIULUI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 06221
(151) 15/09/2016
(732) NEGURICI EMILIA-LOREDANA,
Str. Orion nr. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

COMFORTABLE LUXURY

A Atelier Aristocrat
3
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de cazare temporară, pensiuni,
hotel; servicii de alimentaţie publică;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06214
(151) 15/09/2016
(732) S.C. INOVEO CONCEPT S.R.L.,
Bd. Dacia nr. 30, Clădirea Mecano,
sector 1, 010413, BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06213
(151) 15/09/2016
(732) S . C .
DOGAN
MEDIA
INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

BRANDATHLON
SALVĂM SUFLETE

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:261101; 261108;
270502; 270512; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:030603; 270512;
270519; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
41 Servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 de cercetare

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06215
(151) 15/09/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana
Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA

(210) M 2016 06217
(151) 15/09/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana
Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA

(540)

(540)

Alevia
(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
negru
(531) Clasificare Viena:070501; 270501;
290113;

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:071501; 290112;
(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.

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:roz, mov
(531) Clasificare Viena:261102; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseala; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

(210) M 2016 06218
(151) 15/09/2016
(732) S.C. METOD PLAST S.R.L., Str.
Dragoş Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

DREAM-LUX

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:051307; 051308;
250113; 261108; 270501; 290113;

(210) M 2016 06224
(151) 15/09/2016
(732) THE E-LEARNING COMPANY
S.R.L., Str. G-ral. Gheorghe Manu nr.
14, et. 2, ap. 9, sector 1, 010442,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

DOCENTO ONLINE LEARNING

(210) M 2016 06219
(151) 15/09/2016
(732) S.C. METOD PLAST S.R.L., Str.
Dragoş Vodă nr. 6, ap. 5, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:260111; 270501;
270505; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

DiLUX

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06225
(151) 15/09/2016
(732) UNGUREANU ALEXANDRU, Str.
Maica Domnului nr. 10, bl. T54, sc. 2,
ap. 87, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06227
(151) 15/09/2016
(732) CABINET DE AVOCAT-LOSPA
CRISTINA PAUL, Str. Vasile Pârvan
nr. 2-4, sc. C, et. 6, ap. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

LL LOSPA LAWYERS Litigators
instinct.And beyond

AU Aestetichs Unleashed

(531) Clasificare Viena:030717; 260301;
260318; 260319; 270509;

(531) Clasificare Viena:270501; 270514;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru proiecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii persorale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 06228
(151) 15/09/2016
(732) ONE CHAT S.R.L., Str. Basarabiei
nr. 7, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)
1CHAT MESSENGER

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 06230
(151) 15/09/2016
(732) S.C. ELEARNING & SOFTWARE
S.R.L., Str. Dunării, nr. 112, Jud.
Arad, , ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06229
(151) 15/09/2016
(732) ALCALIN IASI 2G S.R.L., Str.
Iazului, nr. 12, Com. Miroslava, Jud.
Iaşi, , SAT VALEA ADÂNCĂ
ROMANIA
simplified

(540)
REPORTER DE IASI

(591) C u l o r i
revendicate:galben,
roşu-maroniu, alb
(531) Clasificare Viena:030918; 030924;
070315; 270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
8
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 06226
(151) 15/09/2016
(732) S.C. MEDIA HUB CONSULTANTS
S.R.L., Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 17,
bl. MC 18, sc. 2, et. 1, ap. 36, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06231
(151) 15/09/2016
(732) PELERIN SECURITY S.R.L., Calea
Bucureştilor nr. 20, bl. B2-2, sc, 4,
parter, ap. 30, Jud. Ilfov, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
MediaHub CONSULTANTS
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu, negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:170503; 261103;
261107; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate; agenţii de publicitate;
publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale); intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; managementul
afacerilor pentru artişti; evaluarea afacerii;
informaţii de afaceri; managementul afacerilor
şi consultanţă de organizare; managementul
afacerilor sportivilor; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; compilarea

PELERIN SECURITY
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:030315; 240109;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
servicii de telemarketing; publicitate
televizată: reclame televizate; scrierea textelor
publicitare; organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare;
actualizarea materialului publicitar.
36 Analiză financiară; afaceri financiare,
monetare; investiţii de capital; colectarea de
fonduri de caritate; organizarea colectărilor;
sponsorizare financiară; servicii de finanţare;
evaluări fiscale; investiţii de fonduri;
strângerea de fonduri caritabile; transferul
electronic de fonduri; garanţii; cotaţii bursiere;
evaluări financiare; consultanţă financiară;
informaţii financiare; management financiar;
informaţii financiare.
38 Comunicarea cu terminale de computere;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii); informaţii despre
telecomunicaţii; transmiterea mesajelor;
agenţii de ştiri; servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace de comunicare electronică);
furnizarea accesului la bazele de date;
asigurarea conexiunii de telecomunicaţii la o
reţea globală de computere; furnizarea
accesului la reţelele globale de computere;
transmisie radio; închirierea timpului de acces
la reţelele globale de computere; informaţii
despre telecomunicaţii; telecomunicaţii;
servicii de telefonie; transmisia de fişiere
digitale; transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator; servicii de transfer;
transmisie wireless.
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii; organizarea
şi susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi

informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; baze de date
computerizate (compilarea informaţiilor);
baze de date computerizate (sistematizarea
informaţiilor); informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); intermedieri căutări de date în
fişiere de computer; publicitate prin
corespondenţă directă; distribuirea
materialelor publicitare; distribuirea de
eşantioane; reproducerea documentelor;
prognoze economice; experţi în eficienţă;
management computerizat al fişierelor;
servicii de structurare în scop publicitar;
managementul fişierelor computerizate;
marketing; cercetare de marketing; studii de
marketing; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; publicitate online pe o reţea de
computere; sondaje de opinie; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate în aer
liber; sondaje de opinie; prezentarea de
produse în mediile de comunicare, pentru
retail; servicii de comparare a preţurilor;
procesarea cuvintelor; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); producţia de clipuri
publicitare; relaţii publice: publicarea textelor
publicitare;lucrări de birou; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; publicitate radio:
reclame radio; servicii de relocare pentru
afaceri; închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; închiriere de material
publicitar; cercetarea afacerilor; căutare
sponsorizare; compilarea statisticilor;
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii; pregatirea taxelor;
10
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susţinerea seminarilor (instruire); internate;
educaţie; servicii de bibliotecă mobilă; servicii
de camping (amuzament); prezentări
cinematografice; servicii de club (amuzament
sau educaţie); antrenament (instruire);
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament); cursuri de corespondenţă; editare
de casete video: informaţii referitoare la
educaţie; examinări educaţionale; servicii
educaţionale; servicii de desktop publishing;
servicii de amuzament: amuzament; informaţii
despre posibilităţi de amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; divertisment; producţii de film,
altele decât filmele publicitare; consiliere
vocaţională (consiliere educaţională); servicii
de campinguri de vacanţă (distracţii);
informaţii despre educaţie; informaţii despre
distracţii; informaţii despre posibilităţi de
recreere; servicii de instruire; servicii de
structurare, altele decât pentru scop publicitar;
prezentarea reprezentaţiilor în direct; servicii
de compoziţii muzicale; servicii prestate de
reporterii de ştiri; organizarea balurilor;
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat);
planificarea petrecerilor (distracţie);
antrenament practic (demonstraţii); producţia
de muzică; producţia de programe de radio şi
televiziune; producerea spectacolelor;
furnizarea serviciilor de amuzament;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; amuzament
radio; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; informaţii
despre posibilităţi de recreere; producţia de
spectacole; studiouri de film; activităţi
sportive şi culturale; programe de televiziune;

producerea de programe radio şi de
televiziune; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire);
reconsiliere vocaţională; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); scrierea
textelor, altele decât textele publicitare;
publicarea cărţilor; organizarea competiţiilor
sportive; examinări educaţionale.
42 Servicii IT (servicii de calculator);
serviciide proiectare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06232
(151) 15/09/2016
(732) RED CITY TRANSYLVANIA
S.R.L., Str. Primăverii, nr. 56, Cartier
Residence, Jud. Sibiu, 557265, ŞURA
MARE ROMANIA
(540)

FEED YOUR SENSES 1717 BERE
ARTIZANALĂ
(531) Clasificare Viena:050320; 230101;
240903; 250119; 270711;
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(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2016 06234
(151) 15/09/2016
(732) ITU FLORIN-DANIEL, Str.
Ciresoaia nr. 100, sector 1, 013346,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 06233
(151) 15/09/2016
(732) S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.,
Str. Doamnei, nr. 20, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

SINCE 2016 Meat Busters SLOW
COOKED & SMOKED

Pelerinaj pentru sufletul dumneavoastră
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;

(531) Clasificare Viena:030418; 110109;
250109; 250119; 250125;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Sandviciuri; sandviciuri cu carne; plăcinte
cu carne; sosuri pentru carne.
43 Restaurant; restaurant cu autoservire;
snack-bar; catering de alimente şi băuturi;
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulota
mobilă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06235
(151) 15/09/2016
(732) KING OF SWEETS MARKET
S.R.L., Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11C,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 06238
(151) 15/09/2016
(732) POPA CRISTIAN-COSTEL, Str.
Gării nr. 16, bl. L24, et. 3, ap. 10, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
270504; 270521; 2805; 2819; 290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Came, 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, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.
39 Transport ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

TRUPA Boemic

(531) Clasificare Viena:241712; 270507;
270512; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06239
(151) 15/09/2016
(732) S.C. MINKLASH S.R.L., Str. Redea
nr. 49, sect. 1, 013542, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 06241
(151) 15/09/2016
(732) A S O C I A T I A E C O N O M I C Ă
GERMANO-ROMÂNĂ PENTRU
REGIUNEA DE NORD-VEST, Str.
Fragilor nr. 1, judeţul Satu Mare,
440073, SATU MARE ROMANIA

(540)
Frumuseţe la un alt nivel

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Gene false; adezivi pentru fixarea genelor
false; adezivi pentru gene, păr şi unghii false.

˜˜˜˜˜˜˜
FABRICAT IN SATU MARE
(210) M 2016 06240
(151) 15/09/2016
(732) ASOCIATIA ECONOMICĂ
GERMANO-ROMÂNĂ PENTRU
REGIUNEA DE NORD-VEST, Str.
Fragilor nr. 1, judeţul Satu Mare,
440073, SATU MARE ROMANIA

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

roşu,

(531) Clasificare Viena:011711; 011725;
240723; 260116; 260118; 260119;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
FESTIVALUL BERII SATU MARE

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare manifestări culturale, de
divertisment; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
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.

(210) M 2016 06242
(151) 15/09/2016
(732) J A K U B O W I K Z
FLAVIUS
VALENTIN, Calea Griviţei nr. 164,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ContaCRM

(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

˜˜˜˜˜˜˜
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