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CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 17.06.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 24.06.2016

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17.06.2016

Cereri Mărci publicate în data de 24.06.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04352

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/06/2016 SIBICEANU CARMEN

Denumire
Marcă
(540)
CONSACRÉ

2 M 2016 04353

17/06/2016 SIBICEANU CARMEN

CONSACRÉ LUXURY FASHION
BOUTIQUE

3 M 2016 04354

17/06/2016 S.C. RIO GOLD S.R.L.

SERENY JEWELRY &
DIAMONDS

4 M 2016 04355

17/06/2016 HAYDER MOHAMMAD

Big TOX ULTRA INSECTICIDE
AEROSOL

5 M 2016 04356

17/06/2016 KRAFT STAR INTERBRAND
S.R.L.

K KRAFT STAR

6 M 2016 04357

17/06/2016 REDIS MARKET S.R.L.

Big BRAND Fresh

7 M 2016 04358

17/06/2016 ART BREW S.R.L.

PERFEKTUM

8 M 2016 04359

17/06/2016 S.C. URBANFUSION CONCEPT
S.R.L.

THEMIX URBAN FOOD
CONCEPT

9 M 2016 04360

17/06/2016 STOICA CIPRIAN COSTIN

THE EVENT FACTORY

10 M 2016 04361

17/06/2016 S.C. LET'S DO IT MEDIA S.R.L.

un pont pe zi

11 M 2016 04362

17/06/2016 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Cosmetic Plant Cremă funduleţ

12 M 2016 04363

17/06/2016 S.C. Darimex Techno S.R.L.

darimex techno

13 M 2016 04364

17/06/2016 BOERIU IOSIF VIOREL

GNV GALERIA NAŢIONALĂ A
VINULUI

14 M 2016 04365

17/06/2016 OPIFICES S.R.L.

ATELIERUL MAIESTRIEI

15 M 2016 04366

17/06/2016 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GYM BOX IAŞI

PARTE-n PARTE

16 M 2016 04367

17/06/2016 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

SELGROS TRAVEL
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 04368

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/06/2016 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
SELGROS. PENTRU
PROFESIONISTI SI
AMATORI.DE BUNATATURI.

18 M 2016 04369

17/06/2016 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

SELGROS. PENTRU
PROFESIONISTI SI
PASIONATI.DE BUNATATURI.

19 M 2016 04370

17/06/2016 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

Amandin

20 M 2016 04371

17/06/2016 EURODERMATO S.R.L.

HERITAGE ANA ASLAN
cosmetics

21 M 2016 04372

17/06/2016 PARASCHIV GABRIELA RALUCA CĂMINUL PENTRU BĂTRÂNI
CASA PARASCHIV

22 M 2016 04373

17/06/2016 S.C. GAITANO COMPANY S.R.L.

Roks

23 M 2016 04374

17/06/2016 S.C. TAROM S.A.

TAROM

24 M 2016 04375

17/06/2016 RĂTESCU NICOLETA-MIHAELA

SanoSana

25 M 2016 04376

17/06/2016 S.C. SAFEWAY INTERNATIONAL Home Garden
IMPEX S.R.L.

26 M 2016 04377

17/06/2016 S.C. CALL MANIA S.R.L.

cartiMobil

27 M 2016 04378

17/06/2016 S.C. CALL MANIA S.R.L.

BUNICI SĂNĂTOŞI

28 M 2016 04379

17/06/2016 S.C. BUSZESZ RO S.R.L.

ROMANIAN POWER

29 M 2016 04380

17/06/2016 FILIPAŞ MIHAELA-CARMEN

RUGBY4SCHOOLS

30 M 2016 04381

17/06/2016 S.C. BIO EDENLINE S.R.L.

BIO EDEN LYFE

31 M 2016 04382

17/06/2016 FLONTA DANIEL ION

FLONTA COMPLEX

32 M 2016 04383

17/06/2016 S.C. BIOHERB INVEST S.R.L.

BIOHERB Naturizează-te!

33 M 2016 04385

17/06/2016 ASOCIATIA RESPONSABILITATE ASOCIATIA
PENTRU SANATATE
RESPONSABILITATE PENTRU
SANATATE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
34 M 2016 04386

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/06/2016 S.C. EDITURA GAMA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
gama PARENTINS

35 M 2016 04387

17/06/2016 SALT GYM SRL-D

SUCUL VIU

36 M 2016 04388

17/06/2016 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Digital Business

37 M 2016 04389

17/06/2016 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Smart Business

38 M 2016 04390

17/06/2016 S.C. WINE SOLUTIONS S.R.L.

PREMIAT DE SĂRBĂTOARE

39 M 2016 04391

17/06/2016 PUŞCAŞ ELENA LUCIA SIMONA

Amazoniadis
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(210) M 2016 04352
(151) 17/06/2016
(732) SIBICEANU CARMEN, Str.
Surorilor nr. 9-15, bl. A2, sc. B, ap.70,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04353
(151) 17/06/2016
(732) SIBICEANU CARMEN, Str.
Surorilor nr. 9-15, bl. A2, sc. B, ap.70,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

CONSACRÉ
BOUTIQUE

CONSACRÉ

LUXURY

FASHION

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04354
(151) 17/06/2016
(732) S.C. RIO GOLD S.R.L., Str. Duţă
Gheorghe nr. 6, camera 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04363
(151) 17/06/2016
(732) S.C. Darimex Techno S.R.L., Str.
I.I.C. Bratianu nr.17, Otopeni, Jud.
Ilfov, 075100, Otopeni ROMANIA

(540)

(540)

darimex techno
SERENY JEWELRY & DIAMONDS
(591) Culori revendicate:roşu
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 290101;
(531) Clasificare Viena:170202; 241708;
261325; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
17 Membrane şi folii poliamidice unistrat şi
multistrat (poliamidă/ polietilenă/pvc) folosite
ca izolatoare.
18 Membrane şi folii colagenice comestibile
pentru ambalarea salamurilor.
30 Preparate făcute din cereale, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii.
31 Seminţe neprocesate.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 17.06.2016

(210) M 2016 04364
(151) 17/06/2016
(732) BOERIU IOSIF VIOREL, Str.
Tîmpei, nr. 6, bl. A1, sc. A, ap. 1, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 04355
(151) 17/06/2016
(732) HAYDER MOHAMMAD, Str. Ion
Berindei nr. 1, bl. S22, sc. A, ap. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Big TOX ULTRA INSECTICIDE
AEROSOL
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, alb, gri, negru

GNV GALERIA NAŢIONALĂ A
VINULUI

(531) Clasificare Viena:011503; 240107;
240115; 270501; 290115;

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a urmatoarelor produse; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide (cu excepţia transportului lor)
permitând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import;
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul tertior, a
băuturilor alcoolice (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul siteurilor web sau
al emisiunilor de teleshoppimg.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04365
(151) 17/06/2016
(732) OPIFICES S.R.L., Aleea Vii
Aviatorilor, nr. 29, Comuna Gherceşti,
Jud. Dolj, , SAT GHERCEŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(210) M 2016 04366
(151) 17/06/2016
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
GYM BOX IAŞI, Str. Spinti nr. 4,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

(540)

PARTE-n PARTE

ATELIERUL MAIESTRIEI
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020123; 270501; 270508;

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
250109; 250125; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; os nepreiucrat sau
se mi-prelucrat, corn, fildeş, os de balenă sau
sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar
galben. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04367
(151) 17/06/2016
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA

(210) M 2016 04368
(151) 17/06/2016
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA

(540)

(540)
SELGROS TRAVEL

SELGROS. PENTRU PROFESIONISTI
SI AMATORI.DE BUNATATURI.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişi;
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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare, emitere de cecuri şi asigurări de
călătorie.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişi;
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.
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
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04369
(151) 17/06/2016
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA

(210) M 2016 04370
(151) 17/06/2016
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA

(540)

(540)

SELGROS. PENTRU PROFESIONISTI
SI PASIONATI.DE BUNATATURI.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişi;
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.
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
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

Amandin
(531) Clasificare Viena:020102; 020120;
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 artişi;
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04371
(151) 17/06/2016
(732) EURODERMATO S.R.L., Piaţa
Concordiei, nr. 4, parter, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2016 04372
(151) 17/06/2016
(732) P A R A S C H I V
GABRIELA
RALUCA, Şos. Ştefăneşti, nr. 48A,
Jud. Ilfov, , SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA
(540)

(540)

HERITAGE ANA ASLAN cosmetics
CĂMINUL PENTRU BĂTRÂNI CASA
PARASCHIV
(531) Clasificare Viena:261110; 261112;
270501;

(531) Clasificare Viena:270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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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(210) M 2016 04373
(151) 17/06/2016
(732) S.C. GAITANO COMPANY S.R.L.,
Str. Gr. Antipa nr. 8, bl. 80, sc. B, ap.
6, ET. 4, Jud. Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 04374
(151) 17/06/2016
(732) S.C. TAROM S.A., Calea
Bucureştilor 224F, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
TAROM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
inclusiv servicii de publicitate, marketing şi
promovare; prezentare de produse şi servicii în
scopuri promoţionale/publicitare; organizarea
de prezentări în scopuri publicitare;
coordonare, pregătire şi organizare de
expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare; organizare de
prezentări în scop comercial; administrare de
programe de fidelizare a clienţilor;
administrarea de programe de fidelitate cu
reduceri sau stimulente; administrarea
programelor de fidelizare a pasagerilor care
călătoresc frecvent cu avionul; administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanţilor să obţină reduceri la produse şi
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri; gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi; organizare, exploatare şi
monitorizare a programului de stimulare;
organizare, gestionare şi monitorizare a
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare; organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi; servicii
de carduri de fidelitate; servicii de club de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale

(540)

Roks
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao, zahăr, tapioca, sago; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt.

˜˜˜˜˜˜˜
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şi/sau publicitare; servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale
şi/sau publicitare; optimizarea traficului pe
site; indexare web în scop comercial sau
publicitar; furnizare de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site; închiriere de spaţiu
publicitar pe Internet; închiriere de spaţiu
publicitar pe site-uri web; închiriere de spaţiu
publicitar în broşuri; închiriere de panouri de
afişare (panouri publicitare); închiriere de
panouri publicitare; închiriere de spaţiu
publicitar online; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; închirieri de
spaţiu publicitar pe Internet; difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare; difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale; difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit);
difuzarea publicităţii pe Internet pentru terţi;
distribuire de anunţuri publicitare; distribuire
de materiale publicitare; distribuire de pliante
publicitare; organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale; organizare de
prezentări în scopuri comerciale; organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terţi;
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet;
servicii de gestionare a vânzărilor;
administrare în materie de metode de vânzare;
administrare în materie de activităţi de
marketing; administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare; prelucrarea
administrativă a datelor; actualizarea
informaţiilor comerciale într-o bază de date
computerizată; toate cele menţionate anterior
aplicându-se inclusiv utilizărilor în mediului
online, pentru programe de calculator precum
şi pentru elementele componente ale site-urilor
web.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii inclusiv
transport aerian; transportul pasagerilor;

furnizare de planuri de zbor; servicii de
planificare a zborurilor; încărcarea bunurilor;
organizarea transferului de bagaje;
manipularea bagajelor pasagerilor; servicii de
cărucioare de bagaje; servicii de check-in
pentru bagaje (nu includ controlul de
securitate); servicii de informare referitoare la
transportul de bunuri; servicii de înregistrare a
bagajelor; servicii de transport; servicii pentru
transportul bagajelor; servicii poştale şi de
curierat; transportul pasagerilor şi bagajelor
acestora; rezervări pentru călătorii; informaţii
de călătorie; informaţii privind călătoriile
despre întârzieri datorate condiţiilor meteo;
furnizare de informaţii pe internet despre
călătorii; furnizare de informaţii privind
plecările şi sosirile de curse aeriene; furnizare
de informaţii privind itinerariile de călătorie;
organizare de zboruri; organizare de servicii
de însoţire a călătorilor; planificare şi
rezervare de zboruri, prin mijloace electronice;
rezervare de locuri pentru transport aerian;
rezervare de bilete de avion (emitere);
realizarea formalităţilor pentru schimbarea în
caz de urgenţă a biletelor de avion; servicii de
check-in în aeroporturi; servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor;
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor; servicii de transport
aerian de pasageri. toate cele menţionate
anterior aplicându-se inclusiv utilizărilor în
mediului online, pentru programe de calculator
precum şi pentru elementele componente ale
site-urilor web.
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;
închirierea serverelor web; crearea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi; toate
cele menţionate anterior aplicându-se inclusiv
12
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utilizărilor în mediului online, pentru
programe de calculator precum şi pentru
elementele componente ale site-urilor web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă; rezervare de
locuri de cazare pentru călători; rezervare pe
internet de cazare temporară; rezervări de
camere; servicii ale agenţiilor de rezervare de
locuri de cazare (time-share); servicii de
agenţii de turism privind rezervări de cazare;
servicii de cazare pentru vacanţe; servicii de
rezervare a locurilor de cazare (time-share);
servire de alimente şi băuturi, toate cele
menţionate anterior aplicându-se inclusiv
utilizărilor în mediului online, pentru
programe de calculator precum şi pentru
elementele componente ale site-urilor web.

(210) M 2016 04375
(151) 17/06/2016
(732) RĂTESCU
NICOLETA-MIHAELA, Str. Zinca
Golescu nr. 21, ap. 8, sector 6, ,
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
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

SanoSana
(531) Clasificare Viena:020914; 260114;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de îngrijire a sănătăţii; fizioterapie;
chiropractică; kinetoterapie; masaj; servicii
furnizate de centre de recuperare fizică;
servicii de îngrijire a sănătăţii sau frumuseţii
oferite de centre SPA; servicii oferite de centre
de sănătate.

˜˜˜˜˜˜˜
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şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 04376
(151) 17/06/2016
(732) S . C .
S A F E W A Y
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Traian Vuia nr. 182, judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2 CLUJ-NAPOCA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04377
(151) 17/06/2016
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.
Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

Home Garden
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
050723; 050725; 260118; 270511;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante

cartiMobil
(531) Clasificare Viena:270501;
(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 17.06.2016

(210) M 2016 04378
(151) 17/06/2016
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.
Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(210) M 2016 04379
(151) 17/06/2016
(732) S.C. BUSZESZ RO S.R.L., Piaţa
Libertăţii nr. 12, judeţul Harghita,
535500, GHEORGHENI ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

(540)

ROMANIAN POWER
BUNICI SĂNĂTOŞI
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, gri, roşu

(531) Clasificare Viena:020701; 260118;
270501;

galben,

(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
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

(531) Clasificare Viena:020716; 020723;
020725; 020914; 240711; 250119;
270501; 270502; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi energizante; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
produse pentru fabricarea băuturilor.

15
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(210) M 2016 04380
(151) 17/06/2016
(732) FILIPAŞ MIHAELA-CARMEN,
Str. Mureş nr. 170A, ap. 10, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04381
(151) 17/06/2016
(732) S.C. BIO EDENLINE S.R.L., Şos.
Păcurari nr. 25, bl. 539, sc. A, AP. 1,
parter, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)
BIO EDEN LYFE

RUGBY4SCHOOLS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270112; 270501;
270701; 270712; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 04383
(151) 17/06/2016
(732) S.C. BIOHERB INVEST S.R.L., Bd.
Theodor Pallady nr. 3, bl. X1, sc. C, et.
4, ap. 106, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04382
(151) 17/06/2016
(732) FLONTA DANIEL ION, Str. Mureş
nr. 30, judeţul Timiş, , COMUNA
GIROC ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)

BIOHERB Naturizează-te!
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
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

FLONTA COMPLEX
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;
260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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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, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; servicii de
marketing, publicitate şi promovare; servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă; promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata.

(210) M 2016 04356
(151) 17/06/2016
(732) KRAFT STAR INTERBRAND
S.R.L., Str. Şcolii nr. 40A, bl. 2, sc. 1,
et. 5, ap. 22, camera 1, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

K KRAFT STAR
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:010102; 270508;
270512; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
dezvoltare, promovare şi organizare a
diverselor tipuri de servicii, regruparea în fata
terţilor a diverse produse, cu excepţia
trasnportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, lanţ de
magazine, organizarea de evenimente cu scop
comercial, vânzare de produse sub orice
formă, administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04357
(151) 17/06/2016
(732) REDIS MARKET S.R.L., DN 2
Bucureşti-Urziceni, (T 7, P 27/2,
27/2/1, 27/4), Birouri şi Hală, Comuna
Găneasa, Judeţul Ilfov, , SAT
ŞINDRILIŢA ROMANIA

(210) M 2016 04358
(151) 17/06/2016
(732) ART BREW S.R.L., Şos. Berceni nr.
8, Imobilul Tâmplărie - Parter, spaţiul
nr. 3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

PERFEKTUM

Big BRAND Fresh
(591) Culori revendicate:mov, verde, galben
alb

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270510;

(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270517; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Odorizante de camera.
35 Servicii de import-export, regruparea în
faţa terţilor a produselor incluse în clasa 3:
odorizante de cameră cu diverse arome şi
culori, cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04359
(151) 17/06/2016
(732) S.C. URBANFUSION CONCEPT
S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 142, bl. 4, sc.
2, et. 9, ap. 74, camera 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04360
(151) 17/06/2016
(732) STOICA CIPRIAN COSTIN, Str.
Mitropolitul Varlaam, nr. 74, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B,
a p . 3 2 , j u d e ţ ul Cons t a n ţ a
CONSTANŢA

(540)

(540)
THE EVENT FACTORY
THEMIX URBAN FOOD CONCEPT

(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.

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri
(531) Clasificare Viena:261109; 270510;
270511; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04361
(151) 17/06/2016
(732) S.C. LET'S DO IT MEDIA S.R.L.,
Bdul. Mărăşeşti nr. 2B, bl. C, sc. 2, et.
5, ap. 19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04362
(151) 17/06/2016
(732) S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului
nr. 25, judeţul Cluj, 400441, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)
Cosmetic Plant Cremă funduleţ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; pastă de dinţi.

un pont pe zi
(591) Culori revendicate:grena, cenuşiu
închis, cenuşiu deschis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:210301; 260416;
260418; 270501; 290113;
(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 (ce excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 04385
(151) 17/06/2016
(732) A S O C I A T I A
RESPONSABILITATE PENTRU
SANATATE, Şos. Păcurari nr. 25, bl.
539, sc. A, parter, ap. 1, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04386
(151) 17/06/2016
(732) S.C. EDITURA GAMA S.R.L., Şos.
Păcurari nr. 93-95, bl. 474, Tr. B,
parter, Judeţul Iaşi, 700544, IAŞI
ROMANIA
(540)

(540)
ASOCIATIA RESPONSABILITATE
PENTRU SANATATE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii

gama PARENTINS
(591) Culori revendicate:negru, albastru,
maro
(531) Clasificare Viena:050116; 270501;
290113;
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04387
(151) 17/06/2016
(732) SALT GYM SRL-D, Str. Septimiu
Albini nr. 139, sc. 2, ap.29, jud. Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(210) M 2016 04388
(151) 17/06/2016
(732) T E L E K O M
ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Digital Business
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
SUCUL VIU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04389
(151) 17/06/2016
(732) T E L E K O M
ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru, verde, portocaliu, bleu
(531) Clasificare Viena:050718; 270501;
270511; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
35 Publicitate.

(540)
Smart Business
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04390
(151) 17/06/2016
(732) S.C. WINE SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Banul Antonache nr. 40-44, et. 3,
sector 1, 011665, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04391
(151) 17/06/2016
(732) PUŞCAŞ ELENA LUCI A
SIMONA, Str. Splaiul Crişanei nr. 9,
bl. A3, et. 5, ap. 23, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA

PREMIAT DE SĂRBĂTOARE

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

Amazoniadis
(531) Clasificare Viena:011523; 210117;
260418; 270315; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
29 Extracte din carne; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02451
(151) 04/12/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG, Rotelstraße 35, D-74172,
NECKARSULM GERMANIA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, carne de pasăre, vânat,
extracte din carne, mezeluri, supe, preparate
gata preparate şi semipreparate din ingrediente
incluse în această clasă, fructe şi legume
conservate, uscate, congelate şi gătite, jeleuri
(jeleu), gemuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă, pizza,
ketchup, maioneză, sosuri (condimente).

Gustoso
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260207; 261325;
270501; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

ERATA
Referitor la dep. M/2016/03573 din data de 19/05/2016, publicat în
data de 26/05/2016, solicitanţii cererii sunt:
1. SC MALINDI MARIDAN SRL: Str. Albatrosului nr. 10, ap. 13, Braşov.
2. ZAIT MIHAI - MUGUREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA: Str. Constantin
Cel Mare, bl. A34, sc. C, et. 3, ap. 14, Timişoara.

