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Cereri Mărci publicate în 26.04.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02676

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/04/2016 ABO HOLDING Z.R.T.

Denumire
Marcă
(540)
Agri-mill Kukoricadara
Glutén-mentes! PRODUS ÎN
UNGARIA FĂRĂ GLUTEN

2 M 2016 02823

19/04/2016 CORDA ADRIANA-CORINA

iDUNno

3 M 2016 02824

19/04/2016 VASILE MARIAN DANIEL

RAPPA

4 M 2016 02825

19/04/2016 MOCANU LARISA

TAOS

5 M 2016 02826

19/04/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

PUFIDOM

6 M 2016 02827

19/04/2016 S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.

7 M 2016 02828

19/04/2016 FUNDATIA CENTRUL DE
RESURSE PENTRU EDUCATIE
SI FORMARE
PROFESIONALA-CREFOP

INOVAŢIE.RESPONSABILITATE
. VIITOR

8 M 2016 02829

19/04/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

PUFARINE DOMA

9 M 2016 02830

19/04/2016 DACMAL S.R.L.

BEK HALVA

10 M 2016 02831

19/04/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

CASA LUX

11 M 2016 02832

19/04/2016 S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L.

LUX AUTO

12 M 2016 02833

19/04/2016 NECHITA DAYANA

THETASCOPE

13 M 2016 02834

19/04/2016 AULA MAGNA S.R.L.

BACALAUREAT DE NOTA 10

14 M 2016 02835

19/04/2016 PRO TV S.R.L.

Trăieşte cu pasiune

15 M 2016 02836

19/04/2016 PRO TV S.R.L.

acasa

16 M 2016 02837

19/04/2016 S.C. DIANGE TRANZACŢII
IMPORT EXPORT S.R.L.

top tape

17 M 2016 02839

19/04/2016 S.C. COLINA MOTORS S.R.L.

COLINA MOTORS Pasionaţi de
maşini, inspiraţi de performanţă!
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 02841

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/04/2016 S.C. EURO MARKET JUNIOR
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
NUNTA TA LA CASTEL POATE
COSTA UN LEU

19 M 2016 02842

19/04/2016 S.C. DGM TOTAL SERVICES
S.R.L.

HELP FOOD

20 M 2016 02843

19/04/2016 S.C. Y.C. SANITEX COM S.R.L.

S&K

21 M 2016 02844

19/04/2016 SCA RĂDUCAN LICARI
GIAMBAŞU ŞI ASOCIAŢII

RLGA RĂDUCAN, LICARI,
GIAMBAŞU ŞI ASOCIAŢII

22 M 2016 02845

19/04/2016 CHRISTINA ANDREI DESIGN
S.R.L.

Christina Andrei

23 M 2016 02846

19/04/2016 BURCUS BOGDAN CONSTANTIN AMANET PAWN ADVANCE
I.F.N.

24 M 2016 02848

19/04/2016 DAN HORATIU-SORIN

BioSpot

25 M 2016 02849

19/04/2016 DAN SORIN-LUCIAN-IOAN

NOBIS

26 M 2016 02850

19/04/2016 CIUCĂ LUCICA

café Delice

27 M 2016 02851

19/04/2016 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L.

BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
maxiproteine

28 M 2016 02852

19/04/2016 SHINE AMURG S.R.L.

CÉZANNE Glamour de la cuisine
by Chef Cezar
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(210) M 2016 02676
(151) 19/04/2016
(732) ABO HOLDING Z.R.T., Str. Simai
nr. 6, 4400, Nyiregyháza UNGARIA

(210) M 2016 02830
(151) 19/04/2016
(732) DACMAL S.R.L., Str. Pescăruşului
nr. 18, Jud. Bihor, 410147, ORADEA
ROMANIA

(540)
(540)
BEK HALVA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
zahăr, miere, sirop de melasă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02845
(151) 19/04/2016
(732) CHRISTINA ANDREI DESIGN
S.R.L., Calea Călăraşi nr. 53, sc. A, et.
5, ap. 20,, , BUCUREŞTI ROMANIA

Agri-mill Kukoricadara Glutén-mentes!
PRODUS ÎN UNGARIA FĂRĂ GLUTEN

(540)

(591) Culori revendicate:maro, alb, roşu,
verde
(531) Clasificare Viena:051113; 090110;
240711; 270501; 270521; 290114;

Christina Andrei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, mălai grişat,
făină de mălai, fulgi de porumb.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperire capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şnururi;
nasturi, capse , copci, ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02846
(151) 19/04/2016
(732) B U R C U S
B O G D A N
CONSTANTIN, Str. Emil Gârleanu
nr. 7, bl. 18, sc. A, ap. 9, et. 2, judeţul
Argeş, , CÂMPULUNG MUSCEL
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02823
(151) 19/04/2016
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.
Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
AMANET PAWN ADVANCE I.F.N.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)

iDUNno
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020301; 020323; 020501; 020523;
260103; 261109; 270501; 270502;
270509; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de date magnetice, discuri de
înregistrare; compact discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitale; software;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; program de
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; hardware de
calculator; telefoane mobile; telefoane;
software-ul sistemului de operare; middleware
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; software de calculator
pentru utilizare ca interfaţă de programare a

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru conectarea vânzătorilor cu
cumpărătorii; furnizarea unui site web
informare a consumatorilor în domeniul de
cadouri; promovarea produselor şi serviciilor
altora prin furnizarea unui site web sugestii de
cadouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă.
38 Telecomunicaţii; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor,
transmiterea mesajelor, poştă electronică,
servicii de chat; comunicare vocală prin
internet (IP), servicii de telefonie; servicii de
turnare web; comunicare prin calculator şi
dispozitive electronice mobile; asigurarea
accesului la calculator, electronice şi baze de
date on-line; servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmitere electronică a datelor,
mesaje şi informaţii; furnizarea de forumuri
online pentru comunicarea pe teme de interes
general; furnizarea de legături de comunicaţii
on-line care transferă utilizatorii site-ului web
la alte pagini web locale şi globale; facilitarea
accesului la site-uri web terţi, prin intermediul
unui conector universal; furnizarea de camere
de chat online şi buletine electronice; audio,
text şi de difuzare video de servicii faţă de alte
reţele de comunicaţii şi anume calculator sau,
încărcarea, postarea, afişarea, etichetarea şi
transmiterea electronică de date, informaţii,
audio şi imagini video; asigurarea accesului la
baze de date informatice în domeniul
socializării prin internet.
41 Educaţie; furnizare de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; reviste şi jurnalele de web
electronic; furnizarea de resurse online pentru
dezvoltatorii de software nedescărcabile
fumizarea din calculator a bazelor de date
electronice şi on-line în domeniul
divertismentului şi în domeniile secundare,
colegial, grupuri sociale şi de interes

aplicaţiilor (API); interfaţă de programare a
aplicaţiilor (API) pentru software de
calculator care facilitează servicii online
pentru reţele sociale, construirea de aplicaţii
de reţele sociale şi pentru a permite
recuperarea datelor, upload, download, acces
şi de gestionare; software de calculator pentru
a permite încărcarea, descărcarea, accesarea,
postarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul, de
streaming, care leagă, schimbul sau furnizarea
în alt mod medii sau informaţii prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii electronice; software descărcabile
e-commerce calculator pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; software pentru
trimiterea de alerte mesaje electronice şi
memento-uri prin internet; software pentru
transmiterea comenzilor şi pentru trimiterea şi
primirea de mesaje electronice prin
intermediul internetului.
35 Publicitate, agenţii de publicitate,
publicitate prin poştă, publicitate prin
corespondenţă directă, distribuirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o reţea de computere, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
promovarea produselor şi serviciilor altora
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; facilitarea schimbului şi vânzarea
de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii online; servicii de vânzare cu
amănuntul oferind livrarea de mass-media
digitale; servicii caritabile, şi anume
promovarea, sensibilizarea opiniei publice cu
privire la activităţile de caritate, filantropice,
de voluntariat; promovarea serviciilor publice
şi comunitare şi activităţilor umanitare;
asigurarea pieţei on-line pentru vânzătorii de
bunuri şi/sau servicii; furnizarea unui site web
5
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comunitar; servicii de partajare a fotografiilor
şi a clipurilor video, reviste electronice şi
jurnalele de web care au un conţinut specificat
sau generat de utilizator, servicii de editare
electronică pentru terţi; servicii de
divertisment, respectiv facilitarea serviciilor
interactive între un jucător şi alţi jucători prin
intermediul reţelelor informatice sau de
comunicaţii; furnizarea de informaţii despre
jocuri de calculator online şi jocuri video prin
reţele de calculatoare sau de comunicaţii;
organizarea şi desfăşurarea concursurilor
pentru jucători video şi jucătorii de jocuri pe
calculator; programe de premiere concursuri şi
de stimulare menite să recunoască,
recompenseze şi încurajeze persoanele şi
grupurile care se angajează în
auto-îmbunătăţirea, auto-împlinirea vieţii,
precum şi caritatea, filantropia, voluntariatul,
serviciile publice şi comunitare.
42 Proiectare şi dezvoltare hardwae şi
software, servicii informatice; furnizor de
servicii de aplicare (ASP); furnizarea de
informaţii de la indexuri interogabile şi baze
de date de informaţii; asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii software
nedescărcabile; servicii hardware şi
consultanţă software; informaţii referitoare la
tehnologia informatică furnizate on-line
dintr-o reţea de calculatoare globală sau pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
oferind motoare de căutare pentru obţinerea
datelor prin intermediul reţelelor de
comunicaţii; operează motoare de căutare;
servicii informatice, şi anume crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii
înregistraţi pentru organizarea grupurilor şi
evenimente, să participe la discuţii, şi să se
angajeze în viaţa socială, de afaceri şi crearea
de reţele comunitare; servicii informatice, şi
anume găzduire facilităţi electronice pentru
terţi pentru organizarea şi desfăşurarea

întâlnirilor, evenimentelor şi discuţiilor
interactive prin reţele de comunicaţii; furnizor
de servicii de aplicaţii (ASP) de servicii, şi
anume, găzduire de aplicaţii software de
calculator ale terţilor; furnizor de servicii de
aplicaţii (ASP) cu software pentru a permite
sau facilita încărcarea, descărcarea, de
streaming, postarea, afişarea, blogging-ul, care
leagă, schimbul sau alt furnizarea de medii sau
informaţii prin reţele de comunicaţii
electronice; furnizarea unui serviciu de reţea
online care permite utilizatorilor să transfere
date de identitate personale şi partaja personal,
identifică datele cu şi între mai multe site-uri
web; furnizarea de tehnologie oferind site web
care permite utilizatorilor online să creeze
profiluri personale care conţin informaţii de
social networking şi de a transfera şi partaja
astfel de informaţii între mai multe site-uri
web; furnizarea de informaţii de la indexuri şi
baze de date cu informaţii căutate, inclusiv
texte, documente electronice, baze de date,
grafică şi informaţii audiovizuale, pe reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea de
utilizare temporară de aplicaţii software
nedescărcabile pentru reţele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmisie de
conţinut audio, video, imagini fotografice,
text, grafice şi date; servicii informatice în
natură de pagini web personalizate care conţin
informaţii sau specificate definite de utilizator,
profiluri personale, audio, video, imagini
fotografice, text, grafice şi date; servicii
informatice, şi anume, furnizarea de motoare
de căutare pentru obţinerea de date într-o reţea
globală de calculator oferind non-descărcabile
software de e-commerce, pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; servicii
informatice, şi anume, furnizor de servicii de
aplicaţii cu interfaţă de programare a
6
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aplicaţiilor (API) software pentru furnizarea
sugestii de cadouri şi pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; şi software-ul
ca serviciu (SaaS) servicii cu software pentru
furnizarea sugestii de cadouri, trimiterea de
alerte mesaj electronic, pentru transmiterea
comenzilor şi trimiterea şi primirea de mesaje
electronice, precum şi pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare.
45 Licenţierea software-urilor de computer şi
de program, servicii matrimoniale, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
a satisface nevoile indivizilor; prezentări
sociale, servicii de reţea şi de întâlniri;
furnizarea de servicii sociale şi de informaţii
în domeniul dezvoltării personale, respectiv
autoperfecţionare, auto-împlinire, de caritate,
filantropice, de voluntariat, servicii publice şi
comunitare, precum şi activităţi umanitare.

(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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02831
(151) 19/04/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA
(540)
CASA LUX

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02848
(151) 19/04/2016
(732) DAN HORATIU-SORIN, Str.
Cireşilor nr. 71A, judeţul Cluj,
400487, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)
BioSpot

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02824
(151) 19/04/2016
(732) VASILE MARIAN DANIEL, Calea
Giuleşti, nr. 337B, Bloc 3, et. 5, ap.
48, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 02825
(151) 19/04/2016
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.
9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
TAOS
RAPPA
(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, ulelri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02832
(151) 19/04/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA
(540)
LUX AUTO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

(210) M 2016 02826
(151) 19/04/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA
(540)
PUFIDOM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02833
(151) 19/04/2016
(732) NECHITA DAYANA, Str. Vigilenţei
nr 4, sector 5, , BCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02829
(151) 19/04/2016
(732) S.C. SOHO AUTO SERVICE
S.R.L., Str. Progresului nr. 7, Judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA
THETASCOPE

(540)
PUFARINE DOMA

(591) Culori revendicate:violet, mov
albastru, verde, galben, orange, roşu
(531) Clasificare Viena:011501; 020923;
240501; 240502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9
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41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 02828
(151) 19/04/2016
(732) FUNDATIA CENTRUL DE
RESURSE PENTRU EDUCATIE
S I
F O R M A R E
PROFESIONALA-CREFOP,
Splaiul Unirii, nr. 4, bl. B3, tronson II,
et. 7, ap. 19, sector 4, 040031,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02827
(151) 19/04/2016
(732) S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.,
Str. Principală nr. 155, Com. Cozieni,
jud. Buzău, 127210, COZIENI
ROMANIA

(540)
INOVAŢIE.RESPONSABILITATE.
VIITOR

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02834
(151) 19/04/2016
(732) AULA MAGNA S.R.L., Calea
Bucureşti nr. 97, sc. C, ap. 27, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(531) Clasificare Viena:240113; 260510;
260516; 261525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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(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 magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02836
(151) 19/04/2016
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON
PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

acasa
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270502; 270507; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;

˜˜˜˜˜˜˜
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activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

(210) M 2016 02850
(151) 19/04/2016
(732) CIUCĂ LUCICA, Str. Feleacu nr. 22,
bl. 8H, , sc. 4, ap. 43, sector 1,
014187, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02849
(151) 19/04/2016
(732) DAN SORIN-LUCIAN-IOAN, Str.
Cireşilor nr. 71A, judeţul Cluj,
400487, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)
NOBIS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

café Delice

(531) Clasificare Viena:011511; 050701;
050710; 050716; 080116; 080301;
110303; 250715; 250720;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
cofetărie, gelaterie, servicii de catering, bar,
cafenea, placintarie, patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
- export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2016 02837
(151) 19/04/2016
(732) S.C. DIANGE TRANZACŢII
IMPORT EXPORT S.R.L., Str.
Gorunului nr. 10, Comuna Bradu,
judeţul Argeş, , SAT GEAMANA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02839
(151) 19/04/2016
(732) S.C. COLINA MOTORS S.R.L.,
Şos. Olteniţei nr. 181, judeţul Ilfov,
077163, POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA

(540)

(540)

COLINA MOTORS Pasionaţi de maşini,
inspiraţi de performanţă!

top tape

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului.
7 Motoare, motorizări, părţi generice de
maşini (cu excepţia motoarelor pentru
vehicule terestre).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat.

(591) Culori revendicate:magenta, gri
(531) Clasificare Viena:200525; 261513;
270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar; benzi
imprimate adezive, autoadezive, pentru
papetărie sau de uz menajer; lipici pentru
papetărie sau menaj; benzi auto-adezive
pentru papetărie şi menaj.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02851
(151) 19/04/2016
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.
Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02852
(151) 19/04/2016
(732) SHINE AMURG S.R.L., Str. Pinilor
nr. 9-11, Comuna Baloteşti, judeţul
Ilfov, , Sat Săftica ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

CÉZANNE Glamour de la cuisine by
Chef Cezar
BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
maxiproteine

(531) Clasificare Viena:110103; 110104;
110305; 110309; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
servicii de catering.

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
portocaliu, mov, alb
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;
050724; 250119; 260118; 270501;
270509; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină; făină îmbogăţită; amestecuri de
făină; măcinişuri din cereale integrale;
seminţe de susan; seminţe de susan prăjite şi
măcinate; seminţe de cereale procesate; făină
din seminţe oleaginoase pentru alimente;
seminţe de în pentru consum uman; seminţe
de chia.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe Internet.

(210) M 2016 02841
(151) 19/04/2016
(732) S.C. EURO MARKET JUNIOR
S.R.L., Aleea Mihail Sadoveanu nr.
54, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)
NUNTA TA LA CASTEL POATE
COSTA UN LEU

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02842
(151) 19/04/2016
(732) S.C. DGM TOTAL SERVICES
S.R.L., Şos. Unirii nr. 242, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, , SAT
CORBEANCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 02835
(151) 19/04/2016
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

HELP FOOD
(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu, gri
închis
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
050713; 200507; 270501; 270502;
270508; 290114;

(540)
Trăieşte cu pasiune
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 02844
(151) 19/04/2016
(732) S C A R Ă D U C A N L I C A R I
GIAMBAŞU ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dr. Joseph Lister nr. 62, ap. 3-4, et. 1,
sector 5, 050544, BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02843
(151) 19/04/2016
(732) S.C. Y.C. SANITEX COM S.R.L.,
Şos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. A,
ap. 37, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
S&K
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

RLGA RĂDUCAN, LICARI,
GIAMBAŞU ŞI ASOCIAŢII

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, lila
(531) Clasificare Viena:170301; 170302;
240113; 270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; consiliere juridică;
servicii juridice (paralegale).

˜˜˜˜˜˜˜
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