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Cereri Mărci publicate în 26.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01150

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/02/2016 S.C. GRUP PATROL GUARD
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
GRUP PATROL GUARD
SECURITY

2 M 2016 01151

19/02/2016 S.C. BIOFARM S.A.

Primul pas spre cardioprotecţie

3 M 2016 01152

19/02/2016 S.C. BIOFARM S.A.

Protecardin, primul pas spre
cardioprotecţie

4 M 2016 01153

19/02/2016 PROMETHEUS PROGRAMMATIC PROMETHEUS
AGENGY S.R.L.
PROGRAMMATIC MEDIA MARKETING ANALYTICS a
company member at thegroup

5 M 2016 01154

19/02/2016 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETI PUF

6 M 2016 01155

19/02/2016 SOCIETATEA ROMANA DE
OFTALMOLOGIE

ROMANIAN JOURNAL OF
OPHTHALMOLOGY

7 M 2016 01156

19/02/2016 SOCIETATEA ROMANA DE
OFTALMOLOGIE

SRO

8 M 2016 01157

19/02/2016 MARSALA KONCEPT S.R.L.

MARSALA CENTRO DI
BELLEZZA Frumuseţea
Dumneavoastră este în atenţia
noastră!

9 M 2016 01158

19/02/2016 COJOCARI CONSTANTIN

V VASCONI

10 M 2016 01159

19/02/2016 GEORGESCU
ANDREI-ALEXANDRU

INFINITY KONSTANTINE

11 M 2016 01160

19/02/2016 GEORGESCU
ANDREI-ALEXANDRU

MarieQ

12 M 2016 01161

19/02/2016 IVASCU SIMONA

Galaxy Travel for the love of
travel

13 M 2016 01162

19/02/2016 GEORGESCU
ANDREI-ALEXANDRU

Atelier MarieQ

14 M 2016 01163

19/02/2016 S.C. PRODUCTIE AGRICO-M
S.R.L.

CARTOFIORI ARDELENEŞTI

15 M 2016 01164

19/02/2016 S.C. IDEAL FEROLUC S.R.L.

IFL IDEAL FEROLUC şuruburi şi
accesorii mobilă
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
16 M 2016 01165

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/02/2016 DE MONTE GIUSEPPE

Denumire
Marcă
(540)
TOO MUCH

17 M 2016 01167

19/02/2016 S.C. RENANIA TRADE S.R.L.

DE 20 DE ANI FĂCUT CU GRIJA
IN TÂRGU MUREŞ DIN
RESPECT PENTRU
COMUNITATE

18 M 2016 01168

19/02/2016 GORON ANCA DACIANA

doorie

19 M 2016 01169

19/02/2016 ROSCA NICOLAE-MIHAI

ZUBU #1 Tourist app in
Bucharest

20 M 2016 01170

19/02/2016 S.C. COMAT ROSU S.R.L.

REDOIL

21 M 2016 01171

19/02/2016 S.C. COMCEH S.A.

SOFIDEL COMCEH

22 M 2016 01172

19/02/2016 S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.

N NEFERPROD

23 M 2016 01173

19/02/2016 S.C. SPLASH REPUBLIK S.R.L.

AQUAZURE fine food and health

24 M 2016 01174

19/02/2016 S.C. ROZANI KRAFT S.R.L.

K KABINETT

25 M 2016 01175

19/02/2016 S.C. FREI ANDY S.R.L.

ANNO.

26 M 2016 01176

19/02/2016 S.C. MAGGIX NAILS & BEAUTY
S.R.L.

MAGGIX

27 M 2016 01177

19/02/2016 SIMION AUREL MARIUS

GAME OF TRAINERS

28 M 2016 01179

19/02/2016 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI JUCĂTORI DE
GALAŢI ROMÂNIA

Expozitia Nationala De Porumbei
De Agrement, Pasari Si Animale
Mici Din Romania

29 M 2016 01180

19/02/2016 S.C. TELEFONICA DTH
SOLUTIONS S.R.L.

DIN CĂMĂRILE NATURII

30 M 2016 01182

19/02/2016 S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L.

YOLLO

31 M 2016 01183

19/02/2016 S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L.

yollo

32 M 2016 01184

19/02/2016 S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L.

viteze
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clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 01182
(151) 19/02/2016
(732) S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 162, Corp A, et.
2, Camera 3, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)
YOLLO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01183
(151) 19/02/2016
(732) S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 162, Corp A, et.
2, Camera 3, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)

yollo
(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, indigo, maro, bleu, roşu,
negru
3
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(531) Clasificare Viena:040505; 100310;
100313; 270501; 270504; 270505;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01150
(151) 19/02/2016
(732) S.C. GRUP PATROL GUARD
S.R.L., Str. Vasile Dumitrescu nr. 28,
camera 3, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

GRUP PATROL GUARD SECURITY
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2016 01184
(151) 19/02/2016
(732) S.C. GRAFFITI BLACK S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 162, Corp A, et.
2, Camera 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI
(540)

viteze
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 01151
(151) 19/02/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)
Primul pas spre cardioprotecţie
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente alimentare
(de uz medical).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01171
(151) 19/02/2016
(732) S.C. COMCEH S.A., Str. Bucureşti,
Nr. 358, Jud. Călăraşi, 910058,
CĂLĂRAŞI, ROMANIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01170
(151) 19/02/2016
(732) S.C. COMAT ROSU S.R.L., Şos.
Turnu Măgurele-Roşiori de Vede, km.
110, judeţul Teleorman,
BADULEASA, ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

SOFIDEL COMCEH
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Process Blue), gri (Pantone 425), alb,
negru (Pantone Black)

REDOIL

(531) Clasificare Viena:250720; 260205;
260207; 261113; 261121; 261325;
270501; 270502; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:241501; 241521;
260103; 260301; 270501; 270502;
270506; 270515; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Cârpe umede şi şervetele umede
6
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pieţei şi servicii de informaţii; promovare de
produse şi servicii pentru terţi prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi comunicaţii;
servicii de vânzare cu amănuntul şi ridicata în
magazine pentru terţi, servicii de vânzare cu
amănuntul şi ridicata în magazine on-line,
servicii de vânzare cu amănuntul şi ridicata în
magazine cu comandă prin poştă cu privire la
cârpe umede şi şerveţele umede pentru
curăţenie domestică, curăţenie personală,
igienă şi îngrijire personală, batiste de hârtie
impregnate cu loţiuni dezinfectante pentru uz
domestic, curăţare, igienă şi îngrijire
personală, şi anume şerveţele igienice folosite
de asemenea ca hârtie igienică; tampoane,
bandaje pentru menstruaţie şi scutece, produse
din hârtie şi/sau produse de celuloză pentru uz
casnic incluzând şervete/şerveţele pentru
curăţare de uz casnic, şervete/şerveţele pentru
curăţenie, igienă personală şi îngrijire,
incluzând prosoape de bucătărie şi prosoape
de baie, batiste, şervete/şerveţele de faţă, feţe
de masă, şerveţele/scutece, role de bucătărie şi
hârtie igienică, ambele în pachete/ambalaje de
uz casnic şi în pachete/ambalaje comunitare şi
industriale; produse din hârtie umedă pentru
uz domestic, pentru curăţenie, igienă şi
îngrijire personală, incluzând şerveţele
igienice folosite de asemenea ca
şervete/şerveţele de toaletă; vânzare cu
amănuntul online în domeniul digital media;
servicii caritabile, şi anume promovarea
sensibilizării publicului în privinţa serviciilor
caritabile, filantropice, voluntare, publice şi
comunitare şi activităţi umanitare; servicii de
găsire a cumpărătorului pentru un anumit
vânzător furnizate printr-o reţea de calculator
online; furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin

(impregnate cu detergenţi) pentru curăţenie
domestică, curăţenie personală, igienă şi
îngrijire personală.
5 Batiste de hârtie impregnate cu loţiuni
dezinfectante pentru uz domestic, curăţare,
igienă şi îngrijire personală, şi anume
şerveţele igienice folosite de asemenea ca
hârtie igienică; tampoane, bandaje pentru
menstruaţie şi scutece.
9 Publicaţii electronice (descărcabile)
furnizate on-line inclusiv reviste on-line şi
digitale, ziare şi periodice, on-line, digitale,
benzi desenate şi desene animate pentru
televiziune şi cinematografie; filme on-line,
filme de televiziune şi cinematografice;
programe de calculator, aparate pentru
înregistrare, transmitere şi reproducere a
sunetelor şi imaginilor, DVD, CD, USB
hardware, programe de jocuri electronice,
jocuri video.
16 Buletine informative, cărţi, reviste, ziare,
periodice; broşuri, pamflete, arte vizuale
tipărite, publicaţii şi materiale informative pe
suport de hârtie; produse din hârtie şi/sau
produse de celuloză pentru uz casnic
incluzând şervete/şerveţele pentru curăţare de
uz casnic, şervete/şerveţele pentru curăţenie,
igienă personală şi îngrijire, incluzând
prosoape de bucătărie şi prosoape de baie,
batiste, şervete/şerveţele de faţă, feţe de masă,
şerveţele/scutece, role de bucătărie şi hârtie
igienică, ambele în pachete/ambalaje de uz
casnic şi în pachete/ambalaje comunitare şi
industriale; produse din hârtie umedă pentru
uz domestic, pentru curăţenie, igienă şi
îngrijire personală, incluzând şerveţele
igienice folosite de asemenea ca
şervete/şerveţele de toaletă.
35 Servicii de marketing, servicii de
promovare şi publicitate; promovare,
publicitate şi marketing pentru reţele de
calculatoare şi site-uri web on-line; cercetarea
7
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terţi; servicii de divertisment, şi anume
facilitarea serviciilor de jocuri interactive, cu
unul sau mai mulţi jucători pentru jocurile
jucate prin reţele de calculator sau de
comunicare; furnizare de informaţii despre
jocuri de calculator online şi jocuri video prin
reţele de calculator sau de comunicare;
intermediere şi organizare de competiţii
pentru jucători de jocuri video şi jucători de
jocuri de calculator; concursuri şi programe cu
premii de recompensare concepute pentru
recunoaşterea, recompensarea şi încurajarea
indivizilor şi grupurilor care se implică în
servicii de autodezvoltare, autoimplinire,
caritabile, filantropice, voluntariat; servicii
publice şi comunitare şi activităţi umanitare şi
distribuire de produse de lucru creative;
furnizare de informaţii despre ştiri, probleme
culturale şi academice din indexuri
interogabile şi baze de date cu informaţii,
incluzând texte, documente electronice, baze
de date, informaţii grafice şi audiovizuale, pe
calculatoare şi reţele de comunicare;
divertisment, recreaţie şi educaţie.

intermediul reţelelor de calculator şi globale.
38 Furnizarea accesului la reţele
computerizate, baze de date electronice şi
on-line; servicii de telecomunicaţii şi anume
transmitere electronică de date, mesaje şi
informaţii; furnizare de forumuri online pentru
comunicarea privind subiecte de interes
general; furnizare de legături de comunicaţii
on-line care transferă utilizatorii paginii web
către alte pagini web locale şi globale;
facilitarea accesului la site-uri web ale terţilor
prin logare universală; furnizarea de camere
de chat online şi panouri de buletine
electronice; servicii de difuzare audio, de text,
video şi multimedia sau alte reţele de
comunicare prin intermediul calculatorului,
respectiv încărcarea, postarea, afişarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, de imagini audio şi video;
furnizarea unui serviciu de reţea online care
permite utilizatorilor să transfere date privind
identitatea personală şi să pună la comun date
pentru identificarea personală cu şi între mai
multe site-uri web; asigurarea accesului la
baze de date informatice în domeniile
participării la reţele sociale şi servicii de
prezentare şi întâlniri; furnizarea unui forum
online interactiv pentru cumpărare şi vânzare
de produse şi materiale şi schimb de surse de
date (informaţii) prin intermediul unei reţele
computerizate.
41 Punere la dispoziţie de baze de date
computerizate, electronice şi online pentru
scopuri educative, de timp liber şi
divertisment folosite în domeniul
divertismentului şi în domeniul grupurilor de
interes la nivelul şcolilor, universităţilor, nivel
social şi la nivelul comunităţilor; servicii de
punere la comun de fotografii şi de imagini
video; publicarea de ziare electronice şi loguri
web cu conţinut generat de utilizator sau
specific; servicii de editare electronică pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01172
(151) 19/02/2016
(732) S.C. NEFER PROD IMPEX S.R.L.,
Str. Ion Slavici nr. 113, judeţul Timiş,
TIMIŞOARA, ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA
(540)

(210) M 2016 01173
(151) 19/02/2016
(732) S.C. SPLASH REPUBLIK S.R.L.,
Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, sector
3, 030657, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

AQUAZURE fine food and health
N NEFERPROD

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7530C)

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270508; 270521; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Construcţii metalice, suporţi galvanici şi de
vopsire (metalici).
12 Cărucioare industriale.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
publicitate şi reclamă; servicii de comerţ
electronic; regruparea în avantajul terţilor a
produselor chimice (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Service auto (montaj ornamente auto);
vopsire cu pulberi în câmp electrostatic;
vopsirea maselor plastice.
39 Transport şi depozitare.
40 Prelucrarea materialelor (prelucrare
suprafete metalice, inclusiv sleif şi polisch);
turnarea metalelor neferoase; recuperarea
materialelor reciclabile.
41 Organizarea de activităţi sportive.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri)
web.

(531) Clasificare Viena:110103; 110104;
110109; 270501; 270502; 270507;
290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01174
(151) 19/02/2016
(732) S.C. ROZANI KRAFT S.R.L., Str.
Drumul Fermei nr. 85, parter, ap. 1,
judeţul Ilfov, POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 01175
(151) 19/02/2016
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol
I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

ANNO.
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509;
K KABINETT

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

(531) Clasificare Viena:260116; 260120;
261111; 270501; 270502; 270508;
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01152
(151) 19/02/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01176
(151) 19/02/2016
(732) S.C. MAGGIX NAILS & BEAUTY
S.R.L., Bd. Camil Ressu nr. 62, parter,
bl. 1D, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Protecardin, primul pas spre
cardioprotecţie
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente alimentare
(de uz medical).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

MAGGIX
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01177
(151) 19/02/2016
(732) SIMION AUREL MARIUS, Bd.
Republicii nr. 25, sc. 3, et. 3, ap. 9,
judeţul Caraş Severin, REŞIŢA
ROMANIA

(210) M 2016 01179
(151) 19/02/2016
(732) ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI JUCĂTORI DE
GALAŢI ROMÂNIA, Str. Apele Vii
nr. 18, sector 6, 0622324,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
(540)
Expozitia Nationala De Porumbei De
Agrement, Pasari Si Animale Mici Din
Romania

GAME OF TRAINERS
(591) Culori revendicate:alb,
albastru închis, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

albastru,

(531) Clasificare Viena:261107; 270501;
270502; 270507; 270510; 270511;
270512; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(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 01180
(151) 19/02/2016
(732) S . C . T E L E F O N I C A D T H
SOLUTIONS S.R.L., Str. Cotmeana
nr. 281, judeţul Argeş, STOLNICI
ROMANIA

(210) M 2016 01153
(151) 19/02/2016
(732) P R O M E T H E U S
PROGRAMMATIC AGENGY
S.R.L., Str. Praga nr. 3, et. 3, biroul
10, sector 1, 011801, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
DIN CĂMĂRILE NATURII
(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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

PROMETHEUS PROGRAMMATIC
MEDIA - MARKETING ANALYTICS a
company member at thegroup
(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
(531) Clasificare Viena:260301; 260323;
261106; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; servicii de publicitate
şi reclamă; servicii de publicitate şi de
promovare, şi anume, creare de identităţi
corporative şi de marcă pentru terţi; redactare
de texte publicitare; servicii redacţionale,
servicii de editare, editare de presă şi
publicitate scrisă; producţie şi diseminare de
anunţuri publicitare; închiriere de material
publicitar; publicitate şi reclama în presă, pe
panouri publicitare, radio şi televiziune;
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului comercial; publicitate prin
marketing direct; servicii de promovare;

˜˜˜˜˜˜˜
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sau extraneturi.
42 Design - creaţie şi grafică; activităţi
fotografice; design de software; crearea,
proiectarea şi mentenanţa de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date; crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse şi de servicii
ale terţilor; crearea de materiale digitale
pentru publicitate şi marketing; crearea şi
dezvoltarea de publicitate online în folosul
terţilor; găzduirea de site-uri web; dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio
şi video pe internet; gestionare şi dezvoltare
de conţinut web; planificarea şi proiectarea
sistemelor de calculator ce integreaza
hardware, software şi tehnologii de informaţii;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; dezvoltare de
aplicaţii software folosite pentru publicitate
online şi pentru marketing pe suporturi media
sociale; servicii în domeniul motorului de
căutare pe internet; servicii de prelucrare a
datelor, elaborare de rapoarte specializate pe
baza datelor furnizate de către clienţi,
asigurarea prelucrării automate a datelor;
servicii de introducere a datelor, inclusiv
activităţi de rulare a bazei de date (executare
funcţiuni); servicii de informaţii, de consiliere
şi consultanţă privind serviciile mai sus.

servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie; relaţii publice; informaţii
statistice şi procesare; procesare de date;
servicii de promovare de bunuri şi servicii din
cadrul diverselor industrii prin distribuirea de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi prin
acordarea de consiliere pentru promovarea
vânzărilor; organizare de evenimente,
expoziţii; furnizarea on-line a serviciilor
menţionate anterior, dintr-o bază de date
informatică sau de pe internet; compilare de
reclame pentru pagini web pe internet; servicii
de informaţii, de consiliere şi consultanţă
privind serviciile mai sus menţionate.
38 Telecomunicaţii; folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmite
date, conţinut audio şi video pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de producţie şi
postproducţie de materiale audio, materiale
video şi servicii aferente acestora pentru
industria de publicitate, filme cinematografice,
materiale video; servicii de studio digital,
servicii de productie digitală; editarea şi
intensificarea sunetelor; suprapunere de
dialoguri, muzică, efecte sonore, dialoguri şi
naraţiuni; post-producţie video, post-producţie
audio; adaugarea de efecte vizuale şi de
grafică la benzi video, benzi audio, medii
digitale şi filme; producţie şi efecte speciale
pentru materiale publicitare, filme şi
televiziune; producţie, prezentare, distributie,
difuzare simultană, distribuire în reţea şi
închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzand materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi
sonore; organizare, producţie şi prezentare de
spectacole, concursuri cu premii, concursuri,
concerte şi evenimente; inclusiv toate
serviciile menţionate mai sus prestate on-line
dintr-o reţea de calculatoare sau prin internet

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01154
(151) 19/02/2016
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
14
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(732) SOCIETATEA ROMANA DE
OFTALMOLOGIE, Str. Virgiliu nr.
17-19, et. 4, ap. 13, sector 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

ROMANIAN JOURNAL OF
OPHTHALMOLOGY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

ETI PUF
(591) Culori revendicate:maro, maro
deschis, alb, roşu, negru, crem

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:040505; 080110;
260118; 260411; 260424; 261325;
270501; 270502; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi; ciocolată; produse de patiserie;
biscuiţi crackers; napolitane; prăjituri; tarte;
deserturi, şi anume deserturi de brutărie,
deserturi pe bază de făină şi ciocolată, spume
de desert (dulciuri), deserturi reci; îngheţată;
gheaţă comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01156
(151) 19/02/2016

(210) M 2016 01155
(151) 19/02/2016
15
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(732) SOCIETATEA ROMANA DE
OFTALMOLOGIE, Str. Virgiliu nr.
17-19, et. 4, ap. 13, sector 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(732) MARSALA KONCEPT S.R.L., Str.
Panait Mosoiu nr. 32, bl. C1, sc. A
AO.18, Judeţul Constanţa,
CONSTANŢA, ROMANIA
(540)

(540)

SRO
(591) Culori revendicate:albastru, bleu

MARSALA CENTRO DI BELLEZZA
Frumuseţea Dumneavoastră este în atenţia
noastră!

(531) Clasificare Viena:260118; 260207;
261112; 270501; 270502; 270511;
290112;

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:020302; 020323;
050502; 050520; 270501; 270502;
270524; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

(210) M 2016 01157
(151) 19/02/2016
16
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(210) M 2016 01158
(151) 19/02/2016
(732) COJOCARI CONSTANTIN,
Drumul Lunca Ozunului nr. 11A,
sector 3, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

(210) M 2016 01159
(151) 19/02/2016
(732) G E O R G E S C U
ANDREI-ALEXANDRU, Str.
Paisului nr. 25, sector 4, 040698,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)
INFINITY KONSTANTINE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.

V VASCONI
(531) Clasificare Viena:260301; 260305;
260323; 261125; 270501; 270502;
270505; 270507; 270521;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01160
(151) 19/02/2016
(732) G E O R G E S C U
ANDREI-ALEXANDRU, Str.
Paisului nr. 25, sector 4, 040698,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
MarieQ
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01161
(151) 19/02/2016
(732) IVASCU SIMONA, Str. Liviu
Rebreanu nr. 7, bl. 51, sc. A, et. 7, ap.
31, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 01162
(151) 19/02/2016
(732) G E O R G E S C U
ANDREI-ALEXANDRU, Str.
Paisului nr. 25, sector 4, 040698,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Atelier MarieQ

Galaxy Travel for the love of travel

(591) Culori revendicate:roz, bleumarin,
albastru, galben, negru, maro

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

(531) Clasificare Viena:150303; 270501;
270502; 270508; 290115;

(531) Clasificare Viena:040502; 040505;
260205; 260207; 270501; 270502;
290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01163
(151) 19/02/2016
(732) S.C. PRODUCTIE AGRICO-M
S.R.L., Str. Ady Endre nr. 43, Judeţul
Covasna, TÂRGU SECUIESC
ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(210) M 2016 01164
(151) 19/02/2016
(732) S.C. IDEAL FEROLUC S.R.L., Str.
22 Decembrie nr. 6, sc. B, ap. 8, Jud.
Bacău, 600196, BACĂU, ROMANIA
(540)

(540)

IFL IDEAL FEROLUC şuruburi şi
accesorii mobilă
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
(531) Clasificare Viena:140301; 140303;
260509; 260518; 270502; 270511;
270515; 290113;

CARTOFIORI ARDELENEŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţie metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

(531) Clasificare Viena:040502; 040505;
051109;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete; plante şi flori
naturale; alimente pentru animale; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01165
(151) 19/02/2016
(732) DE MONTE GIUSEPPE, Str.
Mihaileanu nr. 1, colţ Piaţa Sf Stefan,
sector 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2016 01167
(151) 19/02/2016
(732) S.C. RENANIA TRADE S.R.L., Str.
Budiului nr. 68, Corp C, judeţul
Mureş, 540390, TĂRGU MUREŞ
ROMANIA
(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj, DEJ
(540)

(540)
TOO MUCH
(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,
uleiui esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural.

DE 20 DE ANI FĂCUT CU GRIJA IN
TÂRGU MUREŞ DIN RESPECT PENTRU
COMUNITATE
(531) Clasificare Viena:030301; 030324;
030703; 250113; 261325; 270501;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
20
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articole pentru acoperirea capului. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; activitate de import-export;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, studii de
piaţă, lucrări de birou. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 01169
(151) 19/02/2016
(732) ROSCA NICOLAE-MIHAI, Str. Lt.
Gheorghe Saidac, nr. 2, bl. 12, sc. 2,
ap. 54, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ZUBU #1 Tourist app in Bucharest

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
284C), galben (pantone 130U), verde
(pantone 7488C), roşu (pantone
1788C)

(210) M 2016 01168
(151) 19/02/2016
(732) GORON ANCA DACIANA, Str.
Iuliu Moldovan, nr. 18, sc. A, et. 1,
ap. 8, Jud. Cluj, 400348, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260304; 260306;
260403; 260725; 270501; 270502;
270508; 290114;

doorie

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator; software; aplicaţii
software; software de calculator; software
pentru tablete; software de realitate virtuală;
software de calculator (programe); software
pentru telefoane mobile; software pentru
comunicarea de date; software pentru
telefonie prin calculator; software de aplicaţii
de calculator; aplicaţii software de calculator,
descărcabile; aplicaţii software pentru
telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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