
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

       CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN  
perioada 16-18.04.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 25.04.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada 
16-18.04.2016

1

Cereri m|rci publicate în 25.04.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 02773 18/04/2016 DR{GHICI AURA-CODRUÚA La Donna LUXURY FASHION
DESIGN

2 M 2016 02783 16/04/2016 NISTOR M{D{LINA SILKDOM

3 M 2016 02784 16/04/2016 S.C. BERE CRAFT S.R.L. KOLOZSVÁRI SÖR

4 M 2016 02785 16/04/2016 ADAM MATEESCU DENISS
ANA-MARIA
R{DULESCU SOTIR DANIEL

ATIPIC

5 M 2016 02786 18/04/2016 CEBOTAREAN DANIEL
RUSLAN SACA

Ai Nostri DISCOUNT CLUB

6 M 2016 02787 18/04/2016 CRISTEA ION VC VIOREL CRISTEA Bespoke

7 M 2016 02788 18/04/2016 CEBOTAREAN DANIEL
RUSLAN SACA

Our People DISCOUNT CLUB

8 M 2016 02789 18/04/2016 POP MIHAI POP NAUTIC

9 M 2016 02790 18/04/2016 MURESAN L.OVIDIU - CABINET
MEDICAL DE MEDICINA
DENTARA SI CHIRURGIE ORALA
SI MAXILOFACIALA

Dent Oral Max QUALITY
DENTISTRY

10 M 2016 02791 18/04/2016 S.C. BRIGHT DISTRIBUTION
S.R.L.

BRIGHT DISTRIBUTION

11 M 2016 02792 18/04/2016 S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L. METALPROFIL

12 M 2016 02793 18/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. S{N{TATE LA RAFT!

13 M 2016 02794 18/04/2016 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

CUPA SATELOR

14 M 2016 02795 18/04/2016 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

MATEMATICA FOTBALULUI

15 M 2016 02796 18/04/2016 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
FOTBAL

MATEMATICA FOTBALULUI

16 M 2016 02797 18/04/2016 PREUTU GABRIEL Senegenix

17 M 2016 02799 18/04/2016 S.C. MATC MILENIUM S.R.L. TRIBUNA CONSUMATORILOR
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18 M 2016 02800 18/04/2016 SEGURO SECURITY S.R.L. SEGURO SECURITY

19 M 2016 02801 18/04/2016 S.C. POKERFESTIVALS S.R.L. RPS ROMANIAN POKER
SERIES

20 M 2016 02802 18/04/2016 ISAI TRAIAN TRANSYLVANIA TRAIN STORE

21 M 2016 02803 18/04/2016 S.C. RAINBOW DEVELOPMENT
S.R.L.

SEMNALUL

22 M 2016 02804 18/04/2016 S.C. TESS INDUSTRIE S.A. TESS INDUSTRIE

23 M 2016 02805 18/04/2016 GMD BON VOYAGE the Prestige Ballroom

24 M 2016 02806 18/04/2016 S.C. RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITUR{ ÔI
CONSULTANÚ{ ÎN AFACERI
S.R.L.

S|n|tate Õi Stare de Bine

25 M 2016 02807 18/04/2016 S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. LIMPEDE de APA NOVA
BUCUREÔTI

26 M 2016 02808 18/04/2016 S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. Punctul de hidratare APA NOVA
BUCURESTI

27 M 2016 02809 18/04/2016 S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. OXIGEN Life's Spirit

28 M 2016 02810 18/04/2016 S.C. BRANDWEB DESIGN S.R.L. WWW CLINICA DE SITEURI.RO
inject|m performanÛ|

29 M 2016 02811 18/04/2016 POG{CIAN ADRIAN ReThinking Europe

30 M 2016 02812 18/04/2016 ASOCIATIA SALVATI COPIII IASI laÕi, oraÕ sigur pentru copii!

31 M 2016 02813 18/04/2016 COMÔA MARIOARA juristul meu

32 M 2016 02814 18/04/2016 BRAD ION PromoRace

33 M 2016 02815 18/04/2016 S.C. INSTAL IMPEX S.R.L. BADEHAUS showroom

34 M 2016 02816 18/04/2016 S.C. HARDCORE SECURITY
S.R.L.

HARDCORE SECURITY

35 M 2016 02817 18/04/2016 TAMBREA DORIN UB URBAN BAG



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada 
16-18.04.2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

3

36 M 2016 02818 18/04/2016 S.C. DAM ADVERTISING S.R.L. PHTV

37 M 2016 02819 18/04/2016 AL EBADI AHMED Milan

38 M 2016 02820 18/04/2016 DOMINGO TOLEDO DÍAZ REVIMCA PRODUCTOS -
SISTEMAS

39 M 2016 02822 18/04/2016 S.C. COZUMEL S.R.L. I
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(210) M 2016 02773
(151) 18/04/2016
(732) DRĂGHICI AURA-CODRUŢA,

Str. Observatorului nr. 119, bl. D6, ap.
30, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
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)

La Donna LUXURY FASHION DESIGN
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Confecţii damă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afecerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor solicitate în
clasa 25 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; prezentarea şi vânzarea
acestor produse prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
site-urilor web specializate; servicii de
import-export.
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; design
vestimentar, creaţii de modă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02783
(151) 16/04/2016
(732) NISTOR MĂDĂLINA, Str. Plutonier

Radu Gheorghe nr. 16A, sector 3,
32404, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILKDOM
 
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

240903; 240905; 240907; 270501;
270502;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02784
(151) 16/04/2016
(732) S.C. BERE CRAFT S.R.L., Str.

Eroilor nr. 1, ap. 7, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

KOLOZSVÁRI SÖR
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02785
(151) 16/04/2016
(732) ADAM MATEESCU DENISS

ANA-MARIA, Bd. 1 Decembrie 1918
nr. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) RĂDULESCU SOTIR DANIEL,
Drumul Grindari nr. 58D, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATIPIC

 (531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02786
(151) 18/04/2016
(732) CEBOTAREAN DANIEL, Str.

Oancea nr. 1, bl. D12, et. 9, ap. 42,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) RUSLAN SACA, Str. Moldova, ,
M O L D O V A  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Ai Nostri DISCOUNT CLUB
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
marketing, promovare şi informare;
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin mijloace diverse, inclusiv prin bonus
carduri; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative; servicii
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de consultanţă în afaceri comerciale;
administrare în materie de activităţi de
marketing, evaluare şi planificare a afacerilor;
realizarea de reclame, promoţii, anunţuri
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02787
(151) 18/04/2016
(732) CRISTEA ION, Str. Ghirlandei nr. 2,

bl. N1, sc. 5, et. 3, ap. 71, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

VC VIOREL CRISTEA Bespoke

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:090501; 090502;

090505; 140720; 240103; 240112;
240113; 270501; 270502; 290112;  

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

40 Servicii de croitorie pentru femei şi
bărbaţi; confecţii la comandă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02814
(151) 18/04/2016
(732) BRAD ION, Calea Călăraşi nr. 300,

bl. S20, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

PromoRace
  

(531) Clasificare Viena:240701; 240703;
270501; 270502;  

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

16 Hârtie, carton; 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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02815
(151) 18/04/2016
(732) S.C. INSTAL IMPEX S.R.L., Str.

Andrei Şaguna Nr. 29, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) LABIRI NT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

BADEHAUS showroom

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270508; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice;

case de bani; minereuri.
11 Instalaţii de iluminat, de încălzit, de
producerea vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală, bitum, faianţă, gresie,
marmură; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
35 Publicitate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a unor produse diverse
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, prezentarea şi
vânzarea produselor en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzarea prin corespondenţă,
inclusiv online prin intermediul unui web site
specializat sau a emisiunilor de teleshoping;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial şi publicitar; magazine şi lanţuri de
magazine online specializate; activităţi de
import-export.
42 Servicii de consultanţă, proiectare, de
cercetare şi de creaţie în domeniul
construcţiilor şi instalaţiilor, expertize tehnice,
amenajări interioare (design).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02788
(151) 18/04/2016
(732) CEBOTAREAN DANIEL, Str.

Oancea nr. 1, bl. D12, et. 9, ap. 42,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) RUSLAN SACA, Str. Moldova, ,
M O L D O V A  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Our People DISCOUNT CLUB
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
marketing, promovare şi informare;
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin mijloace diverse, inclusiv prin bonus
carduri; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative; servicii
de consultanţă în afaceri comerciale;

administrare în materie de activităţi de
marketing, evaluare şi planificare a afacerilor
comerciale; realizarea de reclame, promoţii,
anunţuri publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02789
(151) 18/04/2016
(732) POP MIHAI, Str. Petofi Sandor nr.

22, et. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

POP NAUTIC

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:011524; 090101;

180401; 260118; 270501; 270502;
270512; 290112;  

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

39 Transportul persoanelor dintr-un loc în
altul (pe apă); servicii de închiriere vehicule
de transport. 
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41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive, servicii destinate divertismentului,
servicii al caror scop esenţial este recreerea
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02796
(151) 18/04/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATEMATICA FOTBALULUI

  
(531) Clasificare Viena:210301; 241725;

260117; 260323; 261113; 270501;
270511; 270524;  

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

16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adeziv (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale

plastice pentru ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02797
(151) 18/04/2016
(732) PREUTU GABRIEL, nr. 136, Caiuti,

judeţul Bacău, SAT PRALEA
ROMANIA 

(540)

Senegenix

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02799
(151) 18/04/2016
(732) S.C. MATC MILENIUM S.R.L., Str.

Brazilia nr. 27, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIBUNA CONSUMATORILOR

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

16 Hârtie, carton; 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;
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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 02800
(151) 18/04/2016
(732) SEGURO SECURITY S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 4, Jud. Constanţa, ,
AGIGEA ROMANIA 

(540)

SEGURO SECURITY

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02801
(151) 18/04/2016
(732) S.C. POKERFESTIVALS S.R.L.,

Str. Sirenelor nr. 56-58, parter + etaj 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RPS ROMANIAN POKER SERIES

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:110303; 110308;

210101; 270501; 270508; 270522;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02802
(151) 18/04/2016
(732) ISAI TRAIAN, Str. Ecaterina

Teodoroiu nr. 5, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIA TRAIN STORE

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02803
(151) 18/04/2016
(732) S.C. RAINBOW DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Padurii nr. 5, bl. A5, sc. 1,
ap. 001A, jude ţul Ilfov, ,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

SEMNALUL

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02804
(151) 18/04/2016
(732) S.C. TESS INDUSTRIE S.A., Str.

Constantin Langa nr. 68, Comuna
Miroslava, judeţul Iaşi,  SAT
MIROSLAVA ROMANIA 

(540)

TESS INDUSTRIE

(591) Culori revendicate:galben-portocaliu
 (531) Clasificare Viena:260409; 260504;

261325; 270501; 270508; 290102;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
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celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
de ouă; maşini automate pentru vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02816
(151) 18/04/2016
(732) S.C. HARDCORE SECURITY

S.R.L., Str. Pictor Ion Tuculescu nr.
34, bl. 25, sc. 3, et. 7, ap. 118, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARDCORE SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:050317; 230505;

240112; 240115; 270501; 270502;
270508;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi personalor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02790
(151) 18/04/2016
(732) MURESAN L.OVIDIU - CABINET

MEDICAL DE MEDICINA
DENTARA SI CHIRURGIE
ORALA SI MAXILOFACIALA,
Str. Almasului nr. 5, bl. S, ap. 21,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Dent Oral Max QUALITY DENTISTRY

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; stomatologie; cabinet
stomatologic; servicii de igienă dentară;
chirurgie; chirurgie maxilofacială; servicii de
ortodonţie; servicii de asistenţă medicală şi
stomatologică, cu activităţi specifice cum
sunt: medicină dentară, tratamente
stomatologice generală, endodonţie, protetică
dentară ,  implanto logie ,  chi rurgie
dento-alveolară, ortodonţie şi ortopedie
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dento-facială, parodontologie, radiologie
dentară, radiodiagnosticdentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02817
(151) 18/04/2016
(732) TAMBREA DORIN, Str. Covasna nr.

4, bl. E4, sc. 3, et. 1, ap. 46, sector 4,
041677, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UB URBAN BAG
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270517;
270519; 270522;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02791
(151) 18/04/2016
(732) S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

S.R.L., B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8,
Clădirea Feper et. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BRIGHT DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011315; 020523;

270501; 270502; 270508; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor electronice şi anume telefoane,
televizoare, monitoare de calculator, tablete,
cetrale telefonice,  imprimante ş i
multifuncţionale, carduri de memorie, unităţi
Solid State Drive (SSD), camerelor de
supraveghere pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
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servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe Internet; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin Internet sau o
reţea globală de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02792
(151) 18/04/2016
(732) S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L.,

Aleea Reşiţa C nr. 1-3, bl. 46, sc. 2,
ap. 21, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

METALPROFIL

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  

(531) Clasificare Viena:241515; 261325;
270501; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice

pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; minereuri.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02793
(151) 18/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

SĂNĂTATE LA RAFT!

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercilă; lucrări de
birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02794
(151) 18/04/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12,  sector  2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CUPA SATELOR

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02795
(151) 18/04/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATEMATICA FOTBALULUI
  
(531) Clasificare Viena:210301; 241725;

260323; 261113; 270501; 270511;  

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

16 Hârtie, 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 ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
sportive în domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02820
(151) 18/04/2016
(732) DOMINGO TOLEDO DÍAZ, Str.

Sf. Calinic nr, 11, Judeţul Ilfov,
077146, PANTELIMON ROMANIA

(540)

REVIMCA PRODUCTOS - SISTEMAS

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070108;

070114; 070124; 260418; 270501;
270502; 290112;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
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pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02818
(151) 18/04/2016
(732) S.C. DAM ADVERTISING S.R.L.,

nr. 43A, Comuna Valea Călugărească,
Judeţul Prahova, , SAT VALEA
CĂLUGĂREASCĂ ROMANIA 

(540)

PHTV

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

38 Telecomunicaţii, difuzare de programe de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02805
(151) 18/04/2016
(732) GMD BON VOYAGE, Str. Smârdan,

nr. 45B, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

the Prestige Ballroom
  
(531) Clasificare Viena:240903; 240907;

270501; 270504; 270507; 270509;
270510; 270511;  

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

41 Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale; organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale; organizare de conferinte
în materie de activităţi culturale; activităţi
sportive şi culturale; activităţi culturale;
activităţi sportive şi de recreere; furnizare de
săli amenajate pentru activităţi de recreere;
furnizare de instalaţii pentru activităţi sportive
de recreere; organizare de activităţi de
recreere în grup; organizare de activităţi
recreative; servicii de rezervări pentru
activităţi de divertisment; coordonare de
evenimente culturale; organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale; organizare de evenimente pentru
divertisment; organizare de evenimente de
ceremonie; coordonare de evenimente de
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divertisment; organizarea de evenimente
culturale şi artistice; organizare de evenimente
în scopuri culturale; disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale; organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare;
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative; servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale;
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment; furnizare
de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online şi
pe internet.
43 Servicii contractuale de alimentaţie;
rezervări la restaurant; restaurante cu
autoservire; restaurante de delicatese;
restaurante (servirea mesei); restaurante
pentru turişti; servicii de rezervări la
restaurant; restaurante specializate în
preparate la grătar; servicii de restaurant cu
servire la pachet; servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide; servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; prepararea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi; servicii de preparare a
alimentelor; servicii de ospitalitate (alimente
şi băuturi); servicii de restaurante pentru
aprovizionarea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi; furnizare de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi; închiriere
de săli pentru evenimente sociale; furnizare de
spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale;
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante; servire de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante (alimentaţie
publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02806
(151) 18/04/2016
(732) S.C. RENTROP & STRATON -

G R U P  D E  E D I T U RĂ  Ş I
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
S.R.L., B-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl.
107A, et. 7, Corp B7, Sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Sănătate şi Stare de Bine

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

270501; 270502; 290103;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
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 sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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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)..
16 Hârtie, carton; 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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţe
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02808
(151) 18/04/2016
(732) S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.,

Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector
1, 010147, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Punctul de hidratare APA NOVA
BUCURESTI

(591) Culori revendicate:verde, bleu
  
(531) Clasificare Viena:011515; 260116;

260409; 261325; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02809
(151) 18/04/2016
(732) S.C. FLYNG IMPEX S.R.L., Str.

Victoriei nr. 54, judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

OXIGEN Life's Spirit

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
albastru, portocaliu, roz, mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:270116; 270501;

270510; 290115;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02810
(151) 18/04/2016
(732) S.C. BRANDWEB DESIGN S.R.L.,

B-dul Independenţei nr. 2, bloc
Carmen, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(740) INNOVIS  INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

WWW CLINICA DE SITEURI.RO
injectăm performanţă

(591) Culori revendicate:pantone 219C,
pantone 425C, alb

  
(531) Clasificare Viena:191303; 260418;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; consultanţă în
domeniul marketing-ului (statistică,
cercetare).
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; cercetare,
analiză, consultanţă în domeniul it; design
soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02811
(151) 18/04/2016
(732) POGĂCIAN ADRIAN, Str.

Constantin Romanu-Vivu, nr. 5D, et.
3, ap. 15, Jud. Mureş, 540109,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39 /12, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

ReThinking Europe

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260408; 260409;

270501; 270508; 290112;  

(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 sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiactarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02812
(151) 18/04/2016
(732) ASOCIATIA SALVATI COPIII

IASI, Aleea Ion Simionescu, nr. 6, bl.
15, PT15 Dacia, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

laşi, oraş sigur pentru copii!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02813
(151) 18/04/2016
(732) COMŞA MARIOARA, Comuna

Ribiţa, nr. 16A, Jud. Hunedoara,
337400, SAT RIBIŢA ROMANIA 

(540)

juristul meu

(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).
45 Servicii juridice,servicii oferite de jurişti
unor persoane, grupuri de persoane,
organizaţii sau întreprinderi; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02819
(151) 18/04/2016
(732) AL EBADI AHMED, Str. Alexandru

Mouruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3, et. 7, ap.
87, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

Milan

(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 dăunătorilor; fungicide,
erbicide; produse pentru odorizarea şi
purificarea aerului.
11 Brichete piezoelectrice (altele decât pentru
fumători), brichete piroforice (altele decât cele
pentru fumători), brichete din ceramică
folosite la grătare (neinflamabile), brichete
pentru aprinderea gazului, lanterne electrice,
lanterne de buzunar, aparate odorizante,
baterii (instalaţii sanitare).
34 Tutun, articole pentru fumători în mod
special brichete, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în mod
special a celor solicitate în clasele 5, 11, şi 34
(cu excepţia transportului lor) permiţând
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consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping;
servicii de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02822
(151) 18/04/2016
(732) S.C. COZUMEL S.R.L., Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 38, ap. 31, Judeţul
Bihor, 410154, ORADEA ROMANIA

(540)

I

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;  

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

6 Dreptare metalice.
7 Maşini-unelte pentru tăiere.
8 Ciocane (scule); scule de tăiat (scule
manuale); echere pentru constructori (scule
manuale); şurubelniţe (unelte manuale);

spatule (unelte manuale); amestecătoare
(unelte manuale); echere (unelte manuale);
vincluri (unelte manuale); dreptare (unelte
acţionate manual); scule de tăiere (unelte de
mână).
9 Nivele cu bulă de aer; indicatoare de nivel
(nivele cu bulă de aer).
16 Dreptare (papetărie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02807
(151) 18/04/2016
(732) S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.,

Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector
1, 010147, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LIMPEDE de APA NOVA BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:bleumarin, bleu
  
(531) Clasificare Viena:261301; 261325;

270501; 270509; 270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şisucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (apă de masă).

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{

La depozitul M 2016/02110 din data de 24.03.2016, publicat în data de
30.03.2016, în urma unor preciz|ri transmise de c|tre mandatarul cererii, la acest
depozit r|mân urm|toarele clase:

Clasa:16: Hârtie, carton şi articole din aceste materiale, necuprinse în alte clase, produse
de imprimerie, articole pentru legătorii, fotografii, articole de papetărie, albume
de fotografii, adezivi pentru papetărie sau menaj, benzi autocolante pentru
articole de papetărie sau pentru menaj, materiale folosite în scopuri artistice,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
didactice şi instructive (cu excepţia aparatelor), dosare cu inele, mape de
conferinţă (articole de birou), truse cu materiale de scris, materiale de ambalat din
plastic: în special plicuri, produse din hârtie de uz casnic şi sanitare incluzând
celuloza, saci pentru păstrarea alimentelor proaspete, din hârtie şi plastic; saci de
gunoi din hârtie şi plastic.

Clasa:25: Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
exterioară şi lenjerie de corp pentru femei, bărbaţi, copii şi sugari, incluzând
îmbrăcăminte funcţională şi pentru sport, accesorii, în special fulare, eşarfe,
şaluri, batiste de buzunar, cravate.

Clasa:35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou; servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, şi anume prezentarea de
produse şi servicii în hipermagazine, supermagazine, magazine cu mai multe
standuri pentru vânzătorii cu amănuntul de produse alimentare; operare de pieţe,
supermagazine, vânzători cu amănuntul de produse alimentare şi magazine cu
mai multe standuri, şi anume negociere şi încheiere de contracte cu privire la
cumpărare de produse şi utilizare de servicii; prezentare de produse în medii de
comunicare pentru comerţul cu ridicata; organizare de târguri comerciale şi
expoziţii cu scopuri comerciale; servicii de marketing; marketing promoţional;
marketing de produse; promovarea vânzărilor; distribuirea de materiale
promoţionale; servicii pentru fidelitate clienţi în scopuri comerciale, servicii
publicitare şi/sau de promovare; organizare şi exploatare de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare; servicii comerciale generale şi individuale în
domeniul produselor alimentare, stimulente şi bunuri nealimentare, în special în
vânzare în hoteluri, restaurante, firme de catering, comercianţi cu amănuntul şi
întreprinderile mici, conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de comerţ cu amănuntul, inclusiv pe reţeaua internet şi/sau prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, de: produse chimice, produse de
curăţare, produse de lustruire şi frecare, produse de spălare, vopsele, produse
farmaceutice, cosmetice, aparate de ras şi accesorii, produse de parfumerie,
articole de menaj, obiecte utile pentru menaj, carburanţi, produse de iluminat şi
carburanţi de motor, uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, lumânări, produse
pentru sănătate, produse farmaceutice, de igienă personală şi articole de toaletă,
maşini, scule şi obiecte din metale comune, articole de construcţie, articole pentru



bricolaj şi pentru grădinărit, articole pentru hobby-uri şi articole pentru lucru
manual, articole electrice şi electronice, suporturi de stocare a înregistrărilor
audio şi medii de date, aparate de iluminat, de încălzit, de gătit, de congelat, de
uscat şi de ventilat, aparate pentru curăţare cu aburi şi călcare cu aburi, instalaţii
sanitare şi accesorii, ustensile electrice şi neelectrice pentru menaj sau bucătărie,
articole din sticlă, ceramică, porţelan, produse din metal şi plastic pentru menaj
şi bucătărie, borcane pentru menaj şi bucătărie, cuţite, furculiţe şi linguri, seturi
de vase de bucătărie, şi articole şi materiale decorative, respectiv ornamente,
ornamente de sezon, festive, de petrecere şi tematice pentru obiecte, geam pentru
ferestre, geamuri, pentru încăperi, construcţii şi spaţii, ghirlande, drapele şi filme,
vehicule şi accesorii pentru vehicule, biciclete şi accesorii biciclete, vehicule cu
motor pe două roţi şi accesorii, focuri de artificii, ceasuri şi ceasuri de mână şi
bijuterii, instrumente şi aparate de gimnastică, instrumente muzicale, produse de
imprimerie, articole de papetărie, articole de birou, genţi şi articole de şelărie,
mobilier, accesorii, corturi de camping, corturi, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi produse textile, articole care servesc la acoperirea capului,
produse din piele şi imitaţii de piele, geamantane, genţi, rucsacuri, umbrele şi
umbrele de soare, jucării, aparate de sport, echipamente şi accesorii pentru sport,
alimente, fructe, legume şi băuturi, produse agricole, produse horticole şi produse
silvice, hrană pentru animale şi accesorii pentru animale, plante, articole pentru
fumători, produse din tutun şi alte stimulente naturale, respectiv alcool, cafea,
ceai, ciocolată, zahăr şi mirodenii şi produse de menaj; preluare, prelucrare şi
procesare de comenzi (servicii de birou); servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de mărfuri şi servicii pentru alte întreprinderi); preluare de
comenzi, servicii de livrare mărfuri şi prelucrare de facturi, facturare; organizarea
de programe bonus şi de fidelitate sub formă de programe de atragere a clienţilor
pentru scopuri de marketing (în măsura în care sunt cuprinse în clasa 35);
publicitate; achiziţia şi loializarea de clienţi prin mesaje publicitare (trimiterea
de mesaje); organizarea şi realizarea de expoziţii şi târguri comerciale şi
publicitare; închiriere de material publicitar şi timp publicitar în mediile de
comunicaţie; închiriere de aparate şi maşini de birou; servicii de închiriere de
distribuitoare; închirierea de standuri comerciale; consultanţă în afaceri;
planificarea şi supravegherea dezvoltării organizaţionale a societăţilor; gestiunea
afacerilor comerciale; consultanţă profesională despre afaceri în special pentru
concepte de franciză; publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de
produse alimentare, mobile, îmbrăcăminte, bijuterii, software, articole pentru
acoperirea capului, radiatoare, încălţăminte, instalaţii de iluminare, tutun, cuţite,
furculiţe şi linguri, bagaje, genţi, umbrele, produse de toaletă, vehicule, seturi de
vase de bucătărie, lubrifianţi, articole de masă, accesorii, jocuri, jucării, produse
de imprimerie, articole pentru grădinărit, papetărie, produse de curăţat, articole
sport, hardware de calculator, băuturi non-alcoolice, băuturi alcoolice, produse
cosmetice şi produse de frumuseţe; operare de pieţe, supermagazine, vânzări cu
amănuntul de produse alimentare, magazine cu mai multe standuri, şi anume
negociere şi încheiere de contracte cu privire la cumpărare de produse şi utilizare
de servicii; prezentarea mărfurilor în medii de comunicare, pentru comerţul cu
amănuntul; organizare de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale; servicii de
marketing; marketing promoţional; marketing de produse; promovarea
vânzărilor; distribuirea de materiale promoţionale; servicii pentru fidelitate clienţi



în scopuri comerciale, servicii publicitare şi/sau de promovare; organizare şi
exploatare de evenimente în scopuri comerciale sau publicitare,consultanţă în
materie de afaceri, oferită de întreprinderi comerciale şi societăţi comerciale, în
special cu privire la regruparea, în folosul terţilor, de diverse produse,
permiţându-le clienţilor să vadă şi să cumpere comod acele produse; consultanţă
în afaceri comerciale; servicii în domeniul afacerilor, inclusiv planificarea şi
supravegherea evoluţiilor în domeniul afacerilor comerciale; servicii de consilieri
comerciali (informaţii); toate cele susmenţionate în domeniul gestionării
categoriilor de produse în firme de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata.

Clasa:41: Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale, expoziţii
educaţionale, pentru instruire, culturale, sportive şi site-uri de divertisment,
organizarea şi managementul de evenimente ştiinţifice, culturale şi sportive;
organizarea şi punerea în aplicare de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, întâlniri educative şi de formare; închiriere de produse de
imprimare, suporturi de sunet şi/sau imagine, dispozitive audio şi video,
echipamente de proiecţie şi accesorii, în măsura în care sunt incluse în această
clasă; publicarea de materiale tipărite şi de mijloace electronice, inclusiv pe
suporturi de date (cu excepţia celor în scopuri publicitare); producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; distribuirea şi editarea de programe de radio şi de
televiziune furnizate de asemenea şi pe internet; producţia de film şi video, film
şi închiriere de filme; prezentări de film şi video; servicii de artişti, şi anume
servicii de amuzament, agenţie de bilete, servicii de rezervare; servicii de jocuri
oferite online; exploatarea de bazine de înot, organizare de concursuri (educaţie
sau divertisment); organizare de activităţi sportive şi culturale; organizare şi
coordonare de ceremonii de acordare a premiilor; prezentarea de spectacole live
(cuprinse în această clasă); informare (informaţii) despre evenimente
(divertisment); organizare şi coordonare de conferinţe, congrese, simpozioane şi
seminare, precum şi de evenimente de divertisment şi culturale; organizare si
coordonarea de ateliere de lucru educaţionale, în special organizarea de module
de instruire pentru clienţi în domeniul gastronomiei, vinurilor, barmanilor;
publicare şi editare de broşuri şi material cu informaţii referitoare la vânzarea cu
ridicata şi cu amănuntul, în format tipărit şi electronic (nu pentru scopuri
publicitare). 

Clasa:43: Restaurante; cazare temporară, servire de alimente şi băuturi (servicii de
alimentaţie publică).


