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Cereri m|rci publicate în 25.03.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01578

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/03/2016 MANTU ADRIAN

Denumire
Marc|
(540)
PÂINEA DOINEI

2 M 2016 01579

18/03/2016 PONOMARENCO DESPINA
ALEXANDRA

CAMINO

3 M 2016 01580

18/03/2016 FLANGEA SANDU

CAFE NOIR

4 M 2016 01878

18/03/2016 DESANT SECURITY S.R.L.

DESANT SECURITY

5 M 2016 01879

18/03/2016 MITULESCU RADU-MATEI

MK mia kara BUCHAREST

6 M 2016 01880

18/03/2016 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

MAGAZINUL DE IGNIFUGANTI

7 M 2016 01881

18/03/2016 CONSTANTINESCU EUGEN

INCOGNITO NEW CONCEPT

8 M 2016 01882

18/03/2016 POPA CONSTANTIN
POPA ANCA

ELUBE PREMIUM
PERFORMANCE

9 M 2016 01883

18/03/2016 OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR

Societatea Mormintele eroilor
c|zuÛi în r|zboi

10 M 2016 01884

18/03/2016 OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR

OFICIUL NAÚIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR Castelul
ÚepeÕ

11 M 2016 01885

18/03/2016 EACCOUNTING & FINANCIAL
ANALYSIS S.R.L.

EACCOUNTING & FINANCIAL
ANALYSIS

12 M 2016 01886

18/03/2016 OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR

AÕez|mântul NaÛional "Regina
Maria" pentru Cultul Eroilor

13 M 2016 01887

18/03/2016 OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR

1916-1919 PENTRU PATRIE
Soc. Cultul Eroilor

14 M 2016 01888

18/03/2016 MATEI VALENTIN
STEFAN ANGEL MARIUS

OPEN STAGE vama veche

15 M 2016 01889

18/03/2016 E.I. du Pont de Nemours and
Company

GULLIVER

16 M 2016 01890

18/03/2016 S.C. OZTASAR S.R.L.

SKY LOUNGE - WINE, FOOD,
MUSIC

17 M 2016 01891

18/03/2016 S.C. OZTASAR S.R.L.

SKY PLAY - BILLIARD,
BOWLING, CAFFE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 01892

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/03/2016 S.C. OZTASAR S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
SKY GRAND BALLROOM

19 M 2016 01893

18/03/2016 S.C. ART PROIECT CONSULT
S.R.L.

ARTINOX GRUP

20 M 2016 01894

18/03/2016 S.C. AYENDI GROUP SECURITY
S.R.L.

AYENDI GRUP SECURITY

21 M 2016 01895

18/03/2016 S.C. GETICA GUARD COMPANY
S.R.L.

GETICA GUARD COMPAY

22 M 2016 01896

18/03/2016 TOMOZEI OANA

437 KM

23 M 2016 01897

18/03/2016 NEPI Five Property Development
S.R.L.

City MALL OF CONSTANTA

24 M 2016 01898

18/03/2016 S.C. FRIGORIFER S.A.

CASA PESC{REASC{

25 M 2016 01899

18/03/2016 S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A. DENKAI automotive electric parts

26 M 2016 01900

18/03/2016 MORAR DANIEL RADU

RELU PIVNICERUL

27 M 2016 01901

18/03/2016 Sánta Elemér Intreprindere
Individuala

Parázska

28 M 2016 01902

18/03/2016 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

29 M 2016 01903

18/03/2016 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN INSTITUTUL CULTURAL
ROMÂN

30 M 2016 01904

18/03/2016 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN EURESIS

31 M 2016 01905

18/03/2016 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN GLASUL BUCOVINEI

32 M 2016 01906

18/03/2016 S.C. KA & MA TRADING S.R.L.

Best Sleep

33 M 2016 01907

18/03/2016 DISTILAT NOBIL S.R.L.

SANTINI

34 M 2016 01908

18/03/2016 LAZAR EMANUEL

RIDSTOP

35 M 2016 01909

18/03/2016 S.C. AGASI S.R.L.

AGASI

36 M 2016 01910

18/03/2016 LAZAR EMANUEL

HIDRADERM

37 M 2016 01911

18/03/2016 MENÚEANU NICOLETA

RESTAURANT BUC{T{RAÔUL
CEL DIBACI G|tim proasp|t bun
Õi s|n|tos
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2016 01912

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/03/2016 LAZAR EMANUEL

Denumire
Marc|
(540)
ANTI SEBUM

39 M 2016 01913

18/03/2016 S.C. DURO S.R.L.

POAME DULCI

40 M 2016 01914

18/03/2016 S.C. MATIAS GROUP S.R.L.

No.5 Boutique Hotel
www.no5-hotel.ro

41 M 2016 01915

18/03/2016 FUNDATIA ARMONIA

BER{RIA cultural|.Sunt din
CLUJ Õi-mi place!

42 M 2016 01916

18/03/2016 S.C. DURO S.R.L.

D'AGATHA SWEET

43 M 2016 01917

18/03/2016 ROGOJAN LAURA
ROGOJAN LIVIU

B{C{NIA ROD Obiceiuri.
MeÕteÕug. Rafinament

44 M 2016 01918

18/03/2016 NEGREANU AURELIAN CATALIN REUNIUNEA MEDIATORILOR
PACURAR ALIN ROMULUS
DIN TRANSILVANIA

45 M 2016 01919

18/03/2016 NEGULESCU
ALEXANDRA-C{T{LINA

HAPPY DANCE

46 M 2016 01920

18/03/2016 ASOCIATIA HELP AUTISM

1 LEU PE ZI

47 M 2016 01921

18/03/2016 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
GLORIA JUNIOR

FOTBAL CLUB GLORIA JUNIOR
2015

48 M 2016 01922

18/03/2016 ASOCIATIA HELP AUTISM

HELP AUTISM

49 M 2016 01923

18/03/2016 MICU IULIANA

IM VET SURE

50 M 2016 01924

18/03/2016 ASOCIATIA HELP AUTISM

autism connect

51 M 2016 01925

18/03/2016 VENICCI BABY S.R.L.

D DUVAL ELEGANT BABY

52 M 2016 01926

18/03/2016 EXPUR S.A.

Zagora

53 M 2016 01927

18/03/2016 S.C. MEGA TEK EXIGENT S.R.L.

NaviTruck
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mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

(210) M 2016 01578
(151) 18/03/2016
(732) MANTU ADRIAN, Str. Arcaşilor nr.
12, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01580
(151) 18/03/2016
(732) FLANGEA SANDU, Str. Ederei nr.
7A, judeţul Brăila, , CAZASU
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

PÂINEA DOINEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)
CAFE NOIR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 01579
(151) 18/03/2016
(732) PONOMARENCO DESPINA
ALEXANDRA, Str. Tuzla nr. 39, sc.
B, ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)
CAMINO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜

35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
4
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 01878
(151) 18/03/2016
(732) DESANT SECURITY S.R.L., Str.
Oţelarilor nr. 23B, bl. D9B, sc. 1, et. 5,
ap. 20, Judeţul Galaţi, 800606,
GALAŢI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
DESANT SECURITY
(210) M 2016 01880
(151) 18/03/2016
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

MAGAZINUL DE IGNIFUGANTI

(210) M 2016 01879
(151) 18/03/2016
(732) MITULESCU RADU-MATEI, Str.
George Enescu nr. 9, et. 2, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(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
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.
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.

(540)

MK mia kara BUCHAREST
(591) Culori revendicate:pantone 395 U,
pantone black C, pantone bright white
(531) Clasificare Viena:250113; 250119;
260416; 260418; 270502; 290113;
5
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17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01881
(151) 18/03/2016
(732) CONSTANTINESCU EUGEN, Str.
Dumbrava Nouă nr. 1, bl. M41, sc. 2,
et. 4, ap. 84, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 01882
(151) 18/03/2016
(732) POPA CONSTANTIN, Str. Dunării
nr. 14A, Jud. Ilfov, 077145,
PANTELIMON ROMANIA
(732) POPA ANCA, Str. Dunării nr. 14A,
Jud. Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA

(540)

(540)

ELUBE PREMIUM PERFORMANCE

INCOGNITO NEW CONCEPT

(591) Culori revendicate:negru,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:020904; 260409;
261125; 261325; 270106;

galben,

(531) Clasificare Viena:011515; 270502;
270504; 270505; 270507; 270514;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
6
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi material pentru iluminat.

(210) M 2016 01884
(151) 18/03/2016
(732) OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR, Str. General
Candiano Popescu nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 01883
(151) 18/03/2016
(732) OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR, Str. General
Candiano Popescu nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Societatea Mormintele eroilor căzuţi în
război

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR Castelul Ţepeş

(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
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

(531) Clasificare Viena:070101; 090110;
240111; 270112; 270501; 270502;
(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
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01885
(151) 18/03/2016
(732) EACCOUNTING & FINANCIAL
ANALYSIS S.R.L., Str. Eroilor nr. 6,
bl. 14B, et. 2, ap. 7, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01892
(151) 18/03/2016
(732) S.C. OZTASAR S.R.L., Str.
Principală nr. 1, Construcţia C5, Sat
Păuleştii Noi, Jud. Prahova, ,
COMUNA PĂULEŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

EACCOUNTING & FINANCIAL
ANALYSIS

SKY GRAND BALLROOM
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
verde

(531) Clasificare Viena:240115; 240903;
240905; 270502; 270511; 270521;
290112;

(531) Clasificare Viena:241725; 260106;
260116; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Contabilitate; contabilitate şi audit; servicii
de consultanţă în contabilitatea comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01893
(151) 18/03/2016
(732) S.C. ART PROIECT CONSULT
S.R.L., Str. Spartacus nr. 5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01894
(151) 18/03/2016
(732) S.C. AYENDI GROUP SECURITY
S.R.L., Str. Viesparilor nr. 16, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
ARTINOX GRUP
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
270502; 270507; 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;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.

AYENDI GRUP SECURITY
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(531) Clasificare Viena:010102; 240101;
250119; 260410; 270501; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Întreţinerea şi repararea sistemelor de
alarmă; instalarea şi mentenanţă sistemelor de
securitate.
9
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45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

(210) M 2016 01896
(151) 18/03/2016
(732) TOMOZEI OANA, B-dul IC
Brătianu nr. 44, sc. A, et. 6, ap. 63,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01895
(151) 18/03/2016
(732) S.C. GETICA GUARD COMPANY
S.R.L., Str. Corod nr. 16, et. 1, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

437 KM
(531) Clasificare Viena:020123; 020324;
270501; 270502; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane;bice şi articole de şelărie.

GETICA GUARD COMPAY
(531) Clasificare Viena:230101; 240105;
240115; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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imobiliare.
39 Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor; închirierea de garaje,
închirierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, inclusiv livrări de bunuri,
depozitarea de produse sau bunuri,
depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic; organizare de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv, dar fără limitare
la: organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, conferinţelor, congreselor,
seminariilor, spectacolelor; prezentări
cinematografice; organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament); prezentări în săli
cinematografice; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
43 Restaurante şi cazare temporară, inclusiv,
dar fără limitare la, închirierea sălilor de
sedinţă.

(210) M 2016 01897
(151) 18/03/2016
(732) NEPI Five Property Development
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, et. 3, Birou nr. 19, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUŞEL, Str. Nicolae
Racotă nr. 4, bl. 69, ap. 32, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

City MALL OF CONSTANTA
(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu
(531) Clasificare Viena:010102; 010112;
270501; 270502; 270504; 270509;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); cărţi, semne de cărţi,
semne de cataloage, cărţi de desen, cărţi de
scris sau colorat, broşuri, reviste, publicaţii
periodice, postere, tipărituri, publicaţii
tipărite, coperte, felicitări, reprezentări şi
reproduceri grafice, panouri publicitare din
hârtie sau carton.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,

î
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afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 01887
(151) 18/03/2016
(732) OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR, Str. General
Candiano Popescu nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01918
(151) 18/03/2016
(732) N E G R E A N U
AURELIAN
CATALIN, Str. Romancierilor nr. 2,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) PACURAR ALIN ROMULUS, Str.
Pandurilor, nr. 23, Jud. Mureş, ,
REGHIN ROMANIA
(540)
REUNIUNEA MEDIATORILOR DIN
TRANSILVANIA

1916-1919 PENTRU PATRIE Soc. Cultul
Eroilor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare de evenimente educative.

(531) Clasificare Viena:050317; 090721;
230101; 241325; 250119; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜

(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
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
12
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(210) M 2016 01919
(151) 18/03/2016
(732) N E G U L E S C U
ALEXANDRA-CĂTĂLINA, Str. Dr.
Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, ap.
20 judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
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)

(210) M 2016 01920
(151) 18/03/2016
(732) ASOCIATIA HELP AUTISM, Str.
Delea Nouă, nr. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)
1 LEU PE ZI

HAPPY DANCE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Colectare de fonduri; colectare de fonduri
de binefacere; servicii de colectare de fonduri
de binefacere pentru copiii defavorizaţi;
organizare de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate;
sponsorizare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi desfăşurate în
cadrul unei şcoli de dans; cursuri de predare şi
formare în domeniul dansului; servicii
furnizate de cursuri sportive; organizarea
competiţiilor (educaţionale, sportive şi/sau de
amuzament); organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); organizarea şi
desfăşurarea de conferinţe, seminarii, expoziţii
şi simpozioane, cursuri de formare, conferinte,
workshop-uri în domeniul dansului;
antrenament practic (demonstraţii); servicii
ale instructorilor personali; servicii de tabere
sportive.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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dizabilităţi; organizare de prezentări în scop
de instruire; furnizare de informaţii cu privire
la instruire; organizare de congrese în scop de
instruire; organizare de demonstraţii în scop
de instruire; servicii educaţionale pentru
furnizarea de cursuri de instruire; servicii de
consultanţă în domeniul cursurilor de
instruire; educaţie şi instruire; formarea
echipelor (educaţie); educaţie; educaţie în
domeniul sănătăţii; cercetare în domeniul
educaţiei; sisteme de joc (divertisment,
educaţie); informaţii în materie de educaţie;
consultanţă profesională referitoare la
educaţie; organizare de seminarii referitoare la
educaţie; tabere de vară (divertisment şi
educaţie); organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment); servicii de educaţie şi
pregtire profesională; furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare; servicii de educaţie şi
formare profesională; organizarea de congrese
în domeniul educatiei; servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei; organizare de
conferinte cu privire la educaţie; organizare de
întălniri pe teme de educaţie; organizare de
seminarii pe teme de educaţie; organizare de
concursuri în materie de educaţie; servicii de
consultanţă în materie de educaţie; furnizare
de informaţii în materie de educaţie; servicii
de consiliere în materie de educaţie; consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere şi
asistenţă cu privire la educaţie); coordonare de
cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri şi adulţi.

(210) M 2016 01924
(151) 18/03/2016
(732) ASOCIATIA HELP AUTISM, Str.
Delea Nouă, nr. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

autism connect
(531) Clasificare Viena:020723; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Cursuri de instruire scrise; cursuri de
instruire privind sănătatea; coordonare de
cursuri de instruire; servicii de instruire;
instruire educativă; instruire; publicare de
manuale de instruire; furnizare de cursuri de
instruire; oferte de cursuri de instruire; servicii
de recreere şi instruire; organizare de cursuri
de instruire; servicii de instruire şi formare;
organizare de seminare de instruire;
organizare de seminarii referitoare la instruire;
servicii de instruire în domeniul medical;
cursuri de instruire în tabere educative;
servicii de educaţie, instruire şi divertisment;
furnizare de instruire pentru persoanele cu

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01921
(151) 18/03/2016
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB
GLORIA JUNIOR, Str. Toamnei nr.
13, ap. 3, Jud. Bistriţa-Năsăud,
420171, BISTRIŢA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01898
(151) 18/03/2016
(732) S.C. FRIGORIFER S.A., Str.
Portului nr. 14, Judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA
(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

CASA PESCĂREASCĂ
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;
070110; 070111; 270502; 270508;
270511;

FOTBAL CLUB GLORIA JUNIOR 2015
(531) Clasificare Viena:210301; 240103;
240115; 261109; 270501; 270502;

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

(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 01923
(151) 18/03/2016
(732) MICU IULIANA, Str. Jean Steriadi,
nr. 29, bl. V1, sc. A, et. 10, ap. 53,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01925
(151) 18/03/2016
(732) VENICCI BABY S.R.L., Str. Ana
Ipătescu, nr. 2, bl. E1, sc. D, ap. 16,
Jud. Suceava, 720042, SUCEAVA
ROMANIA
(540)

IM VET SURE
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;
241302; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate şi substanţe veterinare; preparate
şi articole medicinale şi veterinare; vaccinuri
veterinare.
10 Aparate şi instrumente veterinare; aparate
şi instrumente medicale şi veterinare.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu preparate veterinare; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate veterinare.
42 Servicii pentru evaluarea eficienţei
medicamentelor veterinare.
44 Servicii veterinare; servicii chirurgicale
veterinare; furnizare de informaţii despre
servicii veterinare; consultanţă profesională în
materie de servicii veterinare; servicii de
informaţii veterinare oferite pe internet.

D DUVAL ELEGANT BABY
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519; 270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Cărucioare pliabile pentru copii; cărucioare
pentru copii; hamuri pentru cărucioare de
copii; prelate de cărucioare pentru copii;
cărucioare mici pentru transportul copiilor;
cărucioare pentru copii care încorporează
landouri; plase contra ţânţarilor adaptate la
cărucioare pentru copii; capote şi huse pentru
cărucioare de copii; amortizoare de cauciuc
pentru cărucioare de copii; hamuri folosite la
cărucioarele de copii; acoperiş protector
pentru cărucioare de copii; coşuri pentru
cărucioare de copii; scaune auto de siguranţă
pentru copii; scaune auto pentru copii; scaune
de siguranţă pentru copii pentru automobile;
hamuri de siguranţă pentru vehicule, pentru
scaune auto tip scoică pentru bebeluşi;

˜˜˜˜˜˜˜
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dispozitive de reţinere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii; hamuri
de siguranţă pentru scaune auto speciale
pentru copii (pentru vehicule); dispozitive de
reţinere pentru vehicule folosite pentru
scaunele auto tip scoică pentru bebeluşi; husă
de scaun auto pentru copii; landouri;
cărucioare cu landouri detaşabile; dispozitive
de reţinere pentru vehicule folosite la
landouri; hamuri de siguranţă pentru fixarea
landourilor în vehicule.
16 Ambalaj de carton; ambalaj de cadouri;
ambalaj de cadouri din hârtie; hârtie de
ambalaj.
18 Piele sau imitaţie de piele; piele sintetică;
cutii din piele sau piele artificială; genţi din
piele; săculeţi din piele.

(210) M 2016 01888
(151) 18/03/2016
(732) MATEI VALENTIN, Str. Mihail
Kogalniceanu nr. 504, Judeţul
Constanţa, , 2 MAI (LIMANU)
ROMANIA
(732) STEFAN ANGEL MARIUS, Str.
Mihail Kogălniceanu nr. 493, Judeţul
Constanţa, , 20 MAI (LIMANU)
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
OPEN STAGE vama veche
(531) Clasificare Viena:020109; 120109;
210321; 260207; 270501; 270502;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01926
(151) 18/03/2016
(732) EXPUR S.A., Şos. Amara, nr. 3, Jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA
(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr.4-8, et.8, camera 1,
sector 1 BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:011503; 260116;
260207; 270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Părţi de motoare (de orice fel).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01900
(151) 18/03/2016
(732) MORAR DANIEL RADU, Str.
Avram Iancu, nr.45, judeţul Sibiu, ,
AGNITA 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)

Zagora
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Ulei comestibil (ulei de măsline).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01899
(151) 18/03/2016
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,
Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA
(540)

RELU PIVNICERUL
(531) Clasificare Viena:140503; 140519;
140520; 270501; 270502; 270508;

DENKAI automotive electric parts
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; băuturi pe baza de bere; băuturi pe
bază de fructe; sucuri de legume; siropuri
pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor;
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare.

(210) M 2016 01901
(151) 18/03/2016
(732) Sánta Elemér Intreprindere
Individuala, Str. Narciselor nr. 4/c/4,
judeţul Harghita, , Miercurea Ciuc
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Parázska

(210) M 2016 01927
(151) 18/03/2016
(732) S.C. MEGA TEK EXIGENT S.R.L.,
Str. Bârsăneşti, nr. 6, bl. 154, ap. 5, et.
1, sector 6, 062182, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), negru (pantone 412C), maron
(pantone 725C)
(531) Clasificare Viena:080115; 080125;
130102; 130106; 261113; 270501;
270502; 290113;

NaviTruck

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Dispozitive de navigaţie GPS; aparate de
sistem de poziţionare globală (GPS).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; articole de
birou ( cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase ); caracter tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01889
(151) 18/03/2016
(732) E.I. du Pont de Nemours and
Company, Strada Chestnut Run Plaza,
Centre Road, nr. 974, DE 19805,
WILMINGTON S.U.A.
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
GULLIVER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Erbicide.

(210) M 2016 01903
(151) 18/03/2016
(732) I N S T I T U T U L C U L T U R A L
ROMAN, Aleea Alexandru nr.
38,sector 1, 011824, BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01902
(151) 18/03/2016
(732) I N S T I T U T U L C U L T U R A L
ROMAN, Aleea Alexandru nr.
38,sector 1, 011824, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
(531) Clasificare Viena:250701; 250708;
260207; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; articole de
birou ( cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ ( cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase ); caracter tipografice,
clişee.

(531) Clasificare Viena:250701; 250708;
260207;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
20
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35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

(210) M 2016 01922
(151) 18/03/2016
(732) ASOCIATIA HELP AUTISM, Str.
Delea Nouă, nr. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P A U L A
A D R I A N A
ACSINTE-CONSILIER
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01904
(151) 18/03/2016
(732) I N S T I T U T U L C U L T U R A L
ROMAN, Aleea Alexandru nr.
38,sector 1, 011824, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

HELP AUTISM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Cursuri de instruire scrise; cursuri de
instruire privind sănătatea; coordonare de
cursuri de instruire; servicii de instruire;
instruire educativă; instruire; publicare de
manuale de instruire; furnizare de cursuri de
instruire; servicii de recreere şi instruire;
organizare de cursuri de instruire; servicii de
instruire şi formare; organizare de seminare de
instruire; organizare de seminarii referitoare la
instruire; servicii de instruire în domeniul
medical; cursuri de instruire în tabere
educative; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; furnizare de instruire pentru
persoanele cu dizabilităţi; organizare de
prezentări în scop de instruire; furnizare de
informaţii cu privire la instruire; organizare de
congrese în scop de instruire; organizare de
demonstraţii în scop de instruire; servicii
educaţionale pentru furnizarea de cursuri de
instruire; servicii de consultanţă în domeniul
cursurilor de instruire; educaţie şi instruire;
formarea echipelor (educaţie); educaţie;
educaţie în domeniul sanătăţii; cercetare în
domeniul educaţiei; sisteme de joc
(divertisment, educaţie); informaţii în materie
de educaţie; consultanţă profesională

EURESIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ ( cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
( necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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sprijinirea pacientilor, oferite pacienţilor din
spitale şi din instituţii de îngrijire pe termen
lung; servicii de asistent maternal profesionist;
servicii de companie pentru persoane în vârsta
şi cu handicap (toate acestea fiind servicii
sociale).
˜˜˜˜˜˜˜

referitoare la educaţie; organizare de seminarii
referitoare la educaţie; tabere de vară
(divertisment şi educaţie); organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
servicii de educaţie şi pregătire profesională;
furnizare de pregătire, educaţie şi indrumare;
servicii de educaţie şi formare profesională;
organizarea de congrese în domeniul
educaţiei; servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei; organizare de conferinte cu privire
la educaţie; organizare de întâlniri pe teme de
educaţie; organizare de seminarii pe teme de
educaţie; organizare de concursuri în materie
de educaţie; servicii de consultanţă în materie
de educaţie; furnizare de informaţii în materie
de educaţie; servicii de consiliere în materie
de educaţie; consiliere şi coaching cu privire
la cariera (consiliere şi asistenţă cu privire la
educaţie); coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi.
44 Servicii de psihologie; servicii de
psihoterapie; servicii de psihologie
ocupaţională; servicii de evaluare psihologică;
servicii de examinare psihologică; servicii de
consultaţii psihologice; servicii de diagnostice
psihologice; servicii oferite de un
psihoterapeut; servicii de evaluare şi
examinare psihologică; servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor; servicii de
terapie; servicii de terapie a vocii şi de
logopedie; terapie psihologică pentru sugari şi
copii.
45 (Furnizare de haine persoanelor nevoiase
(servicii caritabile); furnizare de încălţăminte
pentru persoane nevoiase (servicii caritabile);
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienţilor care suferă de boli care le
pun în pericol viaţa; furnizare de sprijin
emoţional pentru familii; servicii de asistenţă
maternală; servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale; furnizare de servicii pentru

(210) M 2016 01890
(151) 18/03/2016
(732) S.C. OZTASAR S.R.L., Str.
Principală nr. 1, Construcţia C5, Sat
Păuleştii Noi, Jud. Prahova, ,
COMUNA PĂULEŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

SKY LOUNGE - WINE, FOOD, MUSIC
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270512; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01886
(151) 18/03/2016
(732) OFICIUL NATIONAL PENTRU
CULTUL EROILOR, Str. General
Candiano Popescu nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01891
(151) 18/03/2016
(732) S.C. OZTASAR S.R.L., Str.
Principală nr. 1, Construcţia C5, Sat
Păuleştii Noi, Jud. Prahova, ,
COMUNA PĂULEŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Aşezământul Naţional "Regina Maria"
pentru Cultul Eroilor
(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
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

SKY PLAY - BILLIARD, BOWLING,
CAFFE
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01905
(151) 18/03/2016
(732) I N S T I T U T U L C U L T U R A L
ROMAN, Aleea Alexandru nr.
38,sector 1, 011824, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01906
(151) 18/03/2016
(732) S.C. KA & MA TRADING S.R.L.,
Str. Riga nr. 4, jud. Timiş, 307285,
MOSNITA NOUA ROMANIA
(540)

GLASUL BUCOVINEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

Best Sleep
(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
261113; 270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Saltele, perne, somiere, paturi, cuprinse în
această clasă.
24 Lenjerii de pat, feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

24

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 18.03.2016

(210) M 2016 01907
(151) 18/03/2016
(732) DISTILAT NOBIL S.R.L., Sat
Fintesti nr. 434, camera 5, jud. Buzău,
, COMUNA NAENI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 01908
(151) 18/03/2016
(732) LAZAR EMANUEL, Str. Ardealului,
nr. 3, bl. 31B, et. 2, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)
RIDSTOP
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

SANTINI
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(210) M 2016 01909
(151) 18/03/2016
(732) S.C. AGASI S.R.L., Bd. Industriilor
nr. 5, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

AGASI
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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(210) M 2016 01911
(151) 18/03/2016
(732) MENŢEANU NICOLETA, Calea
Griviţei nr. 190, bl. F, sc. C, ap. 68,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:260304; 260305;
261109; 270501; 270502; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 01910
(151) 18/03/2016
(732) LAZAR EMANUEL, Str. Ardealului,
nr. 3, bl. 31B, et. 2, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)
HIDRADERM
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

RESTAURANT BUCĂTĂRAŞUL CEL
DIBACI Gătim proaspăt bun şi sănătos
(531) Clasificare Viena:020111; 020123;
080705; 250110; 250119; 270501;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; bistro; servicii de catering.

(210) M 2016 01913
(151) 18/03/2016
(732) S.C. DURO S.R.L., Str. Caraiman nr.
15, judeţul Constanţa, 900117,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01912
(151) 18/03/2016
(732) LAZAR EMANUEL, Str. Ardealului,
nr. 3, bl. 31B, et. 2, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)
ANTI SEBUM
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

POAME DULCI
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
alb
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260106; 260118; 270501; 270502;
270507; 270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Gemuri; dulceţuri; paste de fructe; sosuri
de fructe.
30 Creme; glazuri; topping-uri (sosuri).

˜˜˜˜˜˜˜
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consultanţă privind administrarea comercială
a cluburilor de sanatate; consultanţă privind
operaţiunile comerciale ale cluburilor de
fitness; consultanţă privind operaţiunile
comerciale ale cluburilor de sanatate; servicii
de club de clienti în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare.
36 Furnizare de cazare permanentă; agenţii de
cazare (proprietăţi imobiliare); asigurare
pentru cazare la hotel; închiriere de spaţii de
cazare permanentă; servicii de asigurare
referitoare la cazarea pentru vacanţă; servicii
de localizare de apartamente pentru terţi
(cazare permanentă); asigurări pentru hoteluri;
servicii de finanţare referitoare la hoteluri;
gestiunea investiţiilor pentru cluburi şi
societăţi mutuale.
37 Construcţie de spatii de cazare interioare;
construire de locuri de cazare pentru turism;
servicii de curatenie pentru hoteluri;
întreţinere de echipament de catering; instalare
de echipamente de catering; curăţare
industrială intensa pentru unităţile comerciale
de catering.
39 Organizarea transportului până la şi de la
hotel; livrare de alimente de către restaurante.
41 Servicii de divertisment furnizate de
hoteluri; furnizare de instalaţii de divertisment
în hoteluri; servicii de formare cu privire la
curaţenia în hoteluri; servicii educative privind
furnizarea de servicii specifice restaurantelor;
servicii de formare cu privire la curăţenia în
restaurante; cluburi de noapte; cluburi de fani;
servicii de cluburi (discoteci); servicii de club
de cabaret; servicii de divertisment furnizate
la cluburi sportive private (country club);
servicii educative oferite de cluburi; cluburi de
plajă şi piscină; organizare de cluburi de fani;
servicii furnizate de cluburi sportive; servicii
de cluburi de fani; servicii de cluburi de
jocuri; servicii ale cluburilor de fitness;
servicii specifice cluburilor de comedie;

(210) M 2016 01914
(151) 18/03/2016
(732) S.C. MATIAS GROUP S.R.L.,
Aleea Sf. Capistrano nr. 1, jud. Alba,
510011, ALBA IULIA ROMANIA
(540)

No.5 Boutique Hotel www.no5-hotel.ro
(531) Clasificare Viena:260417; 260418;
260419; 270501; 270502; 270717;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cataloage cu hoteluri (tipărituri).
35 Evaluare prin compararea preţurilor la
cazare; administrarea hotelurilor; management
hotelier pentru terţi; servicii publicitare pentru
hoteluri; servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier; management de hoteluri pentru terţi;
servicii de management hotelier (pentru terţi);
servicii de secretariat furnizate de hoteluri;
servicii de marketing în domeniul
restaurantelor; servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante; servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante;
servicii de consultanţă comercială cu privire la
administrarea barurilor în care se servesc
sandviciuri; servicii de consultanţă comercială
cu privire la deschiderea de baruri în care se
servesc sandviciuri; consultanţă privind
managementul cluburilor de fitness;
28
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pentru vacanţe; asigurare de facilităţi pentru
târguri (cazare); furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni; servicii de camping pentru
turişti (cazare); servicii de cazare în staţiuni
turistice; închirieri de spaţii de cazare
temporară; rezervari de spaţii de cazare
temporară; asigurare de cazare temporară
pentru lucru; furnizare de cazare temporară în
pensiuni; cazare temporară la hoteluri şi
moteluri; furnizare de cazare temporară pentru
oaspeţi; organizare şi furnizare de cazare
temporară; rezervare pe internet de cazare
temporară; furnizare de spaţii de cazare
temporară mobilate; rezervare de locuri de
cazare pentru turişti; rezervare de locuri de
cazare la hoteluri; furnizare de locuri de
cazare la hoteluri; rezervare de locuri de
cazare pentru călători; servicii oferite de
tabere de vacanţă (cazare); furnizare de locuri
de cazare pentru recepţii; rezervare de locuri
de cazare pentru vacanţe; asigurare de spaţii
de cazare pentru turişti; organizare de locuri
de cazare pentru vacanţe; intermediere de
spaţii de cazare pentru membrii; cazare
temporară oferită de ferme de agrement;
furnizare de informaţii pe internet despre
cazare; servicii de caritate, şi anume cazarea
temporară; rezervare de spaţii de cazare în
cadrul campingurilor; evaluare locuri de
cazare pe timp de vacanţă; hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă;
închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanţelor; furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă; furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanţă;
furnizare de informaţii despre servicii de
cazare temporară; furnizare de informaţii pe
internet despre cazarea temporară; servicii de
agenţii de turism privind spaţiile de cazare;
servicii de rezervare a locurilor de cazare
(time-share); servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanţe; servicii de cazare în

cluburi de agrement cu instalaţii sportive;
servicii de cluburi de noapte (divertisment);
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie);
servicii de cluburi de sănătate (antrenamente);
servicii de cluburi de fani (divertisment);
servicii oferite de cluburile de dans; furnizare
de servicii specifice cluburilor sociale;
furnizare de servicii de divertisment în club;
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment; furnizare de instalaţii de recreere
pentru cluburi; servicii furnizate de către
cluburile de fitness; servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte; punere la
dispoziţie de instalaţii pentru cluburi sportive;
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness); servicii de divertisment sub forma
cluburilor de wrestling; furnizare de servicii
de săli şi cluburi de sport; pregătire (cursuri)
în domeniul cateringului; furnizare de
instruire privind igiena în industria de
catering; servicii oferite de cluburi pentru
întâlniri.
42 Proiectare de hoteluri; servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri; design pentru
restaurante; proiectare (design) de restaurante;
servicii de design pentru restaurante;
proiectare (amenajare) de baruri; proiectare
(design) de cluburi; servicii pentru proiectare
(design) de cluburi.
43 Servicii de cazare temporară; baruri;
snack-baruri; servicii ale barurilor; localuri tip
snack-bar; servicii de cazare hotelieră; servicii
de ospitalitate (cazare); cazare temporară;
furnizare de cazare temporară; evaluare de
cazare hotelieră; organizare de cazare
temporară; servicii de cazare temporară;
organizare de cazare pentru turişti; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni); servicii ale
agenţiilor de cazare; servicii de cazare pentru
reuniuni; rezervare de cazare la hotel; servicii
de cazare pentru evenimente; furnizare de
cazare pentru vacanţe; servicii de cazare
29
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servicii de hoteluri şi moteluri; servicii de
consultanţă referitoare la instalaţiile
hotelurilor; servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel; servicii electronice de
informaţii cu privire la hoteluri; servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet;
furnizare de informaţii online despre rezervări
la hoteluri; furnizare de spaţii special
amenajate pentru expoziţii, în hoteluri; servicii
de agenţii de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel; servicii de agenţie de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel;
restaurante cu autoservire; restaurante de
delicatese; restaurante (servirea mesei);
restaurante pentru turişti; rezervari pentru
restaurante şi mese; furnizarea de recenzii
despre restaurante; servicii de informare
privind restaurantele; restaurante specializate
în preparate la grătar; furnizarea de informaţii
cu privire la restaurante; furnizare de recenzii
de restaurante şi baruri; servicii de restaurante
cu mancare specific spaniolă; aprovizionare
pentru restaurante fast-food cu autoservire;
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide; servicii prestate de o agenţie
pentru rezervări de restaurante; servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante; servicii de agenţie de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante; baruri de
cocteiluri; servicii de baruri cu narghilea;
servicii specifice barurilor de cocteiluri;
furnizare de informaţii referitoare la baruri;
servicii de baruri de sucuri de fructe; servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri; servicii
ale bistrourilor; furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri; servicii de cafenea;
servicii de ceainărie; servicii de club pentru
furnizare de mâncare şi băuturi; servicii

case de odihnă pentru tineri; servicii de
adapost de urgenţă (locuri de cazare
temporară); servicii de agenţii de turism
privind rezervări de cazare; servicii de schimb
de locuri de cazare (time-share); servicii de
cazare temporară oferite de campinguri de
vacanţă; servicii furnizate de o agenţie pentru
rezervarea de cazare temporară; furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate; furnizare de informaţii online
despre rezervări de cazare pentru concediu;
închiriere de cazare temporară în case şi
apartamente de vacanţă; rezervare de cazare
temporară sub formă de case de vacanţă;
servicii de agenţie de voiaj pentru rezervarea
de cazare temporară; furnizare de informaţii
cu privire la rezervarea de locuri de cazare;
servicii ale agenţiilor de rezervare de locuri de
cazare [time-share]; servicii de agenţie de
inchiriere de locuri de cazare (time-share);
servicii ale agenţiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanţă;
prestare de servicii de informaţii despre cazare
pe timpul călătoriilor şi servicii de agenţii
pentru rezervarea cazării pe timpul
câlăloriilor, oferite călătorilor; servicii
hoteliere; informaţii hoteliere; rezervari de
hoteluri; rezervări la hoteluri; servicii de
catering hotelier; rezervări de hotel pentru
terţi; organizare de mese la hoteluri;
informaţii cu privire la hoteluri; servicii de
rezervare la hoteluri; închiriere de prosoape
pentru hoteluri; închiriere de mobilier pentru
hoteluri; servicii de hoteluri şi moteluri;
închiriere de draperii pentru hoteluri; servicii
hoteliere în staţiuni turistice; servicii hoteliere
pentru clienţii preferaţi; servicii de restaurant
prestate de hoteluri; servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor; rezervare de camere de
hotel pentru călători; furnizare de informaţii
cu privire la hoteluri; închiriere de invelitori
pentru pardoseli de hoteluri; furnizare de
30
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prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare); servicii de catering;
servicii de catering mobil; catering; închiriere
de echipament de catering; servicii de catering
în exterior; servicii de catering pentru firme;
serviciu de catering pentru instituţii; servicii
de catering pentru şcoli; servicii de catering
pentru banchete; servicii de catering pentru
petreceri; servicii de catering pentru spitale;
servicii de catering pentru cantinele firmelor;
servicii de catering pentru instituţii
educaţionale; servicii de consultanţă în
domeniul cateringului; servicii de catering
pentru cămine de bătrâni; servicii de catering
pentru centre de conferinţe; servicii de
catering pentru case de oaspeţi; servicii de
catering pentru petreceri de zile de naştere;
servicii de catering pentru spaţii special
amenajate pentru conferinţe; servicii de
catering pentru centre rezidenţiale cu asistenţă
medicală; servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifica bucătăriei spaniole;
servicii de catering pentru săli spaţii special
amenajate pentru expoziţii; servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei japoneze; servicii de catering pentru
oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene; servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii;
servicii de caritate, şi anume furnizarea de
catering de alimente şi băuturi.
44 Servicii de cazare în case de odihnă.

(210) M 2016 01915
(151) 18/03/2016
(732) FUNDATIA ARMONIA, Str. Lunii
nr. 11, bl. L 14, sc. 3, ap. 35, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

BERĂRIA culturală.Sunt din CLUJ şi-mi
place!
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:030719; 200103;
260418; 270501; 270502; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01916
(151) 18/03/2016
(732) S.C. DURO S.R.L., Str. Caraiman nr.
15, judeţul Constanţa, 900117,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01917
(151) 18/03/2016
(732) ROGOJAN LAURA, Str. Lunca
Bradului nr. 4, bl. B6, sc. 1, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ROGOJAN LIVIU, Str. Lunca
Bradului nr. 4, bl. B6, sc. 1, ap. 13,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

BĂCĂNIA ROD Obiceiuri. Meşteşug.
Rafinament

D'AGATHA SWEET

(531) Clasificare Viena:250119; 270501;
270502; 270517; 270524;
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:grena
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 290111;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Gemuri; dulceţuri; paste de fructe; sosuri
de fructe.
30 Creme; glazuri; topping-uri (sosuri).

˜˜˜˜˜˜˜
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