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Cereri M|rci publicate în data de 26/05/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03267

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/05/2016 INSTITUTIA PRIMARULUI ORAS
VOLUNTARI

Denumire
Marc|
(540)
VOLALERT

2 M 2016 03402

19/05/2016 HOMEWORKS IDEAS S.R.L.

homeworks

3 M 2016 03481

19/05/2016 S.C. CONCEPTBIO TRADING
S.R.L.

Servicewise

4 M 2016 03563

19/05/2016 S.C. SPRING & CO JURIDICAL &
BUSINESS CONSULTING S.R.L.

SPRING & CO JURIDICAL &
BUSINESS CONSULTING

5 M 2016 03564

19/05/2016 S.C. HELP NET FARMA S.A.

Help Net. Oricând de ajutor.

6 M 2016 03565

19/05/2016 S.C. HELP NET FARMA S.A.

Help Net. Oricând de ajutor.

7 M 2016 03566

19/05/2016 LAZARESCU ALEXANDRA

HALFDROP

8 M 2016 03568

19/05/2016 TABAN OANA ROXANA

MEDICAL OFFICE MANAGER

9 M 2016 03569

19/05/2016 RUS ELISABETA-ECATERINA

Turt| de Turda Tordai pogácsa

10 M 2016 03570

19/05/2016 S.C. IREMSA S.R.L.

IREMSA

11 M 2016 03571

19/05/2016 BONCU VIORICA LAURA

P{STR{V{RIA DOFTANA

12 M 2016 03572

19/05/2016 MOVILA MIRELA

LIGA INDEPENDENTA ROMANA
LIR

13 M 2016 03573

19/05/2016 S.C. MALINDI MARIDAN S.R.L.

HYDRAULIC CENTER
REVIZIONARI, CALIBRARI
HIDRAULICE, PROIECTARI
MENTENANTA, CIRCUITE
HIDRAULICE

14 M 2016 03574

19/05/2016 S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.

FOREST RETREAT & SPA

15 M 2016 03575

19/05/2016 S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.

FOREST RETREAT

16 M 2016 03576

19/05/2016 S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.

FOREST SPA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 03577

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/05/2016 S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.

FOREST

18 M 2016 03578

19/05/2016 S.C. RANDLER GROUP S.R.L.

M|iestrie-n farfurie

19 M 2016 03579

19/05/2016 S.C. RANDLER GROUP S.R.L.

Maffei. Gata, un-doi-trei

20 M 2016 03580

19/05/2016 S.C. ROOFART S.R.L.

Roof Art

21 M 2016 03581

19/05/2016 S.C. NOBLESSE GRUP
INTERNATIONAL S.R.L.

FUSION ARTS

22 M 2016 03582

19/05/2016 JIEANU COSMIN-HORATIU

FEDERAÚIA ROMÂN{ KUDO

23 M 2016 03583

19/05/2016 VOICU COSTEL
LINCAN DANIEL DOREL

FORMATIA VLASCA

24 M 2016 03584

19/05/2016 JIEANU COSMIN-HORATIU

FEDERAÚIA ROMÂN{ DE
KUDO

25 M 2016 03585

19/05/2016 STILL NICOLAE HOUSE S.R.L.

FROZEN REGATUL ÎNGHEÚAT

26 M 2016 03586

19/05/2016 CALIFORNIA BURGER S.R.L. - D

CALIFORNIA BURGER

27 M 2016 03587

19/05/2016 MERCEDES - BENZ LEASING
IFN

Choose the best, choose MBFS.

28 M 2016 03588

19/05/2016 S.C. PUIUL MOC S.R.L.

CASA MOC

29 M 2016 03589

19/05/2016 TUDORACHE DRAGOÔ
ADAMESCU MIHAI-CALIN

SPECII

30 M 2016 03590

19/05/2016 TUDORACHE DRAGOÔ

DRAGONU AKA 47

31 M 2016 03591

19/05/2016 S.C. TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A.

NR TTS LINE

32 M 2016 03592

19/05/2016 BONTONUS MEDIA S.R.L.

BETMAG PARIURI CU
ATITUDINE

33 M 2016 03593

19/05/2016 ST{NCULESCU CRISTIAN

DR. CAMF'S

34 M 2016 03594

19/05/2016 S.C. MABOTEX IMPEX S.R.L.

MABOTEX

35 M 2016 03595

19/05/2016 S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L.

Brand Build-up

2

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 03596

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/05/2016 S.C. BIZO TRADE S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
BIZO garanÛia calit|Ûii

37 M 2016 03597

19/05/2016 S.C. AGRO TV NETWORK S.R.L.

agrotranzactii.ro

38 M 2016 03598

19/05/2016 S.C. SEA ROMANIA S.R.L.

SEA - Ôuruburi Õi Elemente de
Asamblare

39 M 2016 03599

19/05/2016 S.C. AGISTORE S.R.L.

SUPER GOSPODARUL SCULE
ÔI UNELTE

40 M 2016 03600

19/05/2016 S.C. SEA ROMANIA S.R.L.

MUNGO

41 M 2016 03601

19/05/2016 S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.

TORline COMFORT

42 M 2016 03602

19/05/2016 MIRTZ EUGEN

Alchimia Vietii

43 M 2016 03603

19/05/2016 APPVENTURES S.R.L.

Doctor House

44 M 2016 03604

19/05/2016 UNICREDIT BANK S.A.

Banca Industriilor Creative

45 M 2016 03605

19/05/2016 DARE AGENCY S.R.L.

SEPHAR

3
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42 Servicii de design specializat.

(210) M 2016 03267
(151) 19/05/2016
(732) INSTITUTIA PRIMARULUI
ORAS VOLUNTARI, B-dul.
Voluntari, nr. 74, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03481
(151) 19/05/2016
(732) S.C. CONCEPTBIO TRADING
S.R.L., Str. Campinita nr. 33, camera
1 sect. 1, 010338, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

VOLALERT
(591) Culori revendicate:vişiniu, albastru,
verde, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:071110; 160317;
241725; 260406; 260416; 270508;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrara
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.

Servicewise

(531) Clasificare Viena:011302; 011315;
260106; 270501; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03402
(151) 19/05/2016
(732) HOMEWORKS IDEAS S.R.L., Şos.
Berceni nr. 8, Hala Montaj, spaţiul nr.
2, parter, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii privind implementarea de
software; consultanţă în domeniul software;
servicii de cercetare şi metode ştiinţifice
specifice pentru dezvoltarea metodologiei de
implementare a componentelor software

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

˜˜˜˜˜˜˜
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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 03592
(151) 19/05/2016
(732) BONTONUS MEDIA S.R.L., Şos.
Dudeşti Pantelimon nr. 1-3, Corp B,
parter, biroul nr. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 03593
(151) 19/05/2016
(732) STĂNCULESCU CRISTIAN, Str.
Erou Nita Pintea nr. 1A, Judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

BETMAG PARIURI CU ATITUDINE
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030116; 270505;
270508; 270512; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

DR. CAMF'S
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5
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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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 03594
(151) 19/05/2016
(732) S.C. MABOTEX IMPEX S.R.L.,
Şoseaua Chitilei nr. 267, sector 1, ,
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)

MABOTEX
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:090512; 260106;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 03574
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.,
Comuna Maciuca, Jud. Vălcea, , SAT
OVESELU 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03575
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.,
Comuna Maciuca, Jud. Vălcea, , SAT
OVESELU 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
FOREST RETREAT & SPA

(540)
FOREST RETREAT

(591) Culori revendicate:verde, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură

(531) Clasificare Viena:020116; 020316;
050116; 270501; 270502; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
7
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 03576
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.,
Comuna Maciuca, Jud. Vălcea, , SAT
OVESELU 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 03585
(151) 19/05/2016
(732) STILL NICOLAE HOUSE S.R.L.,
Comuna Chiajna, Str. Gral. Eremia
Grigorescu nr. 10, corp C1, camera 2,
Judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA

(540)
FOREST SPA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(540)
FROZEN REGATUL ÎNGHEŢAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03577
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SIMPAROM IMP-EX S.R.L.,
Comuna Maciuca, Jud. Vălcea, , SAT
OVESELU 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 03578
(151) 19/05/2016
(732) S.C. RANDLER GROUP S.R.L.,
Calea Buziaşului nr. 126, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA 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)
FOREST

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

Măiestrie-n farfurie
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270515;
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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

˜˜˜˜˜˜˜
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şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03586
(151) 19/05/2016
(732) CALIFORNIA BURGER S.R.L. D, Aleea Godeanu nr. 7, bl. 19, sc. 1,
et. 2, ap. 11, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03579
(151) 19/05/2016
(732) S.C. RANDLER GROUP S.R.L.,
Calea Buziaşului nr. 126, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA 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)

CALIFORNIA BURGER
(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 260207;
270501; 270502; 270503; 290112;
Maffei. Gata, un-doi-trei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03581
(151) 19/05/2016
(732) S . C .
NOBLESSE
GRUP
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Sânzienelor. nr. FN, Jud. Bacău, ,
BACĂU 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03580
(151) 19/05/2016
(732) S.C. ROOFART S.R.L., Str. Parcul
Mic nr. 1, bl. 14, ap. 2, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV 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)
Roof Art

FUSION ARTS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu, galben, mov
11
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(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
241712; 270504; 270505; 270506;
290115;

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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, 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
invatamint (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03582
(151) 19/05/2016
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.
Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4,
ap. 19, Jud. Dolj, , CRAIOVA
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)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ KUDO
12
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(210) M 2016 03595
(151) 19/05/2016
(732) S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L., Str. Maior Ion Coravu nr. 25,
sc. 1, et. 2, ap. 3, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260104; 260108;
270106; 2803; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tiparituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artisi;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

Brand Build-up
(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.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03596
(151) 19/05/2016
(732) S.C. BIZO TRADE S.R.L., Str.
Nufărului nr.5, judeţul Maramureş,
430406, BAIA MARE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

BIZO garanţia calităţii
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270512;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
43 Restaurante (alimentaţie publică).

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03597
(151) 19/05/2016
(732) S.C. AGRO TV NETWORK S.R.L.,
Bd. Muncii nr. 18, corp B, parter,
judeţul Cluj, 400641, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03587
(151) 19/05/2016
(732) MERCEDES - BENZ LEASING
IFN, Bdul. Expoziţiei nr. 2, Clădire
C1, parter, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
Choose the best, choose MBFS.
agrotranzactii.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau în apă.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 03583
(151) 19/05/2016
(732) VOICU COSTEL, Comuna
Botoroagă, Jud. Teleorman, , SAT
TIRNAVA ROMANIA
(732) LINCAN DANIEL DOREL, Jud.
Teleorman, , COMUNA
DRĂGĂNEŞTI VLASCA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FORMATIA VLASCA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 03598
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SEA ROMANIA S.R.L., Str.
Nucului nr. 6, bl. V101, sc. B, et. 2,
ap. 37, sector 3, 031502,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
SEA - Şuruburi şi Elemente de
Asamblare

(210) M 2016 03584
(151) 19/05/2016
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.
Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4,
ap. 19, Jud. Dolj, , CRAIOVA
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

(531) Clasificare Viena:070124; 260409;
270501; 270508; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KUDO
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
261325; 270501; 2803; 290104;
15
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 03588
(151) 19/05/2016
(732) S.C. PUIUL MOC S.R.L., Str.
Polonă nr. 2, Birouri Hala nr. 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)
CASA MOC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03589
(151) 19/05/2016
(732) TUDORACHE DRAGOŞ, Str.
Profesor Dr. Gheorghe Vrabie nr. 60,
bl. I 4, sc. A, ap. 11, et. 2, Judeţul
Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA
(732) ADAMESCU MIHAI-CALIN, Str.
Aleea Hortensiei nr. 3, bl. G1, ap. 28,
et. 6, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03590
(151) 19/05/2016
(732) TUDORACHE DRAGOŞ, Str.
Profesor Dr. Gheorghe Vrabie nr. 60,
bl. I 4, sc. A, ap. 11, et. 2, Judeţul
Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA

(210) M 2016 03599
(151) 19/05/2016
(732) S.C. AGISTORE S.R.L., Str. Izvor
nr. 1, Comuna Scheia, Judeţul
Suceava, , SAT SCHEIA ROMANIA
(540)

(540)
DRAGONU AKA 47
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

SUPER GOSPODARUL SCULE ŞI
UNELTE

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, maro galben,
alb

(210) M 2016 03591
(151) 19/05/2016
(732) S.C. TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A., Str. Vaselor nr. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
140701; 140715; 270501; 270502;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)
NR TTS LINE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 19/05/2016

(210) M 2016 03600
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SEA ROMANIA S.R.L., Str.
Nucului nr. 6, bl. V101, sc. B, et. 2,
ap. 37, sector 3, 031502,
BUCUREŞTI ROMANIA

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)

(210) M 2016 03601
(151) 19/05/2016
(732) S.C. FITT INSTAL TRADE S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 8, judeţul
Argeş, 110143, PITEŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

MUNGO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

(540)

TORline COMFORT
(591) Culori
negru

revendicate:roşu,

albastru,

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510; 270517; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Boilere pe gaz de uz casnic; încălzitoare de
apă cu gaz.

˜˜˜˜˜˜˜

18

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 19/05/2016

organizarea şi susţinerea conferinţelor;
producţia de programe de radio şi televiziune;
servicii de înregistrare în studio; meditaţie;
înregistrare video; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
găzduirea site-urilor web; închirierea
serverelor web.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
servicii de ?nsotire. calcularea horoscopului.
servicii matrimoniale (club). agentii
matrimoniale. organizarea de ?nt?lniri
religioase. investigarea trecutului personal. 01

(210) M 2016 03602
(151) 19/05/2016
(732) MIRTZ EUGEN, Calea Ferentari nr.
17, bl. 96, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 5,
051854, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Alchimia Vietii

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 lipsa clasa
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
pentru fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj; caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate radio;
publicitate televizată; servicii ale agenţiilor de
publicitate; conceperea de materiale
publicitare; închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare.
38 Telecomunicaţii; transmisie radio;
teledifuzare; teledifuzare prin cablu; servicii
de comunicaţie pentru telefoanele mobile;
transmiterea de date în flux continuu;
furnizarea camerelor de chat pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; academii (educaţie);

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03603
(151) 19/05/2016
(732) APPVENTURES S.R.L., B-dul
Gheorghe Magheru nr. 1-3, Magheru
One, et. 5, sector 1, 010321,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Doctor House

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
19
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44 Servicii medicale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2016 03563
(151) 19/05/2016
(732) S.C. SPRING & CO JURIDICAL &
BUSINESS CONSULTING S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 218, et. 2, ap. 5 (
Complex White Boutique Residence)
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03604
(151) 19/05/2016
(732) UNICREDIT BANK S.A., Bdul.
Expoziţiei nr. 1F, sector 1, 012101,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Banca Industriilor Creative
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

SPRING & CO JURIDICAL &
BUSINESS CONSULTING
(531) Clasificare Viena:170302; 241725;
270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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suplimente dietetice şi alimentare, alimente
pentru sugari, produse puericultura, produse
de cosmetice şi parfumerie, lanţ de magazine
(farmacii).
38 Telecomunicaţii, emisiuni radio şi
transmiterea de spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03564
(151) 19/05/2016
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.
Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Help Net. Oricând de ajutor.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalaj, forme de tipar.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii editoriale şi redacţionale;
comercializare medicamente de uz uman şi
veterinar, parafarmaceutice, homeopate,

(210) M 2016 03565
(151) 19/05/2016
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.
Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Help Net. Oricând de ajutor.
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1505C), verde (pantone 3308C)
(531) Clasificare Viena:191315; 241317;
270501; 270502; 270507; 290112;
(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,
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pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalaj, forme de tipar.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii editoriale şi redacţionale;
comercializare medicamente de uz uman şi
veterinar, parafarmaceutice, homeopate,
suplimente dietetice şi alimentare, alimente
pentru sugari, produse puericultura, produse
de cosmetice şi parfumerie, lanţ de magazine
(farmacii).
38 Telecomunicaţii, emisiuni radio şi
transmiterea de spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

(210) M 2016 03566
(151) 19/05/2016
(732) LAZARESCU ALEXANDRA, Bd.
Dinicu Golescu 23-25, bl. B, sc. 4, et.
6, ap. 59, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

HALFDROP
(531) Clasificare Viena:160325; 241725;
260103; 260207; 260401; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat
şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

˜˜˜˜˜˜˜
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servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03605
(151) 19/05/2016
(732) DARE AGENCY S.R.L., Str.
Măicăneşti nr. 49-51, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03569
(151) 19/05/2016
(732) RUS ELISABETA-ECATERINA,
Str. Liviu Rebreanu nr. 21, Judeţul
Cluj, , TURDA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)
SEPHAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 03568
(151) 19/05/2016
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.
Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU
(COMUNA
CORBEANCA) ROMANIA

Turtă de Turda Tordai pogácsa

(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.

(540)
MEDICAL OFFICE MANAGER

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03570
(151) 19/05/2016
(732) S.C. IREMSA S.R.L., Prelungirea
Ghencea nr. 270A, et. 2, bir. nr. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03572
(151) 19/05/2016
(732) MOVILA MIRELA, Str. Călăraşi nr.
571C, bl. 10, sc. C, ap. 21, jud.
I a l o miţa, 925150, FETEŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

IREMSA
(531) Clasificare Viena:030117; 030119;
050101; 050116; 070124; 180105;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

LIGA INDEPENDENTA ROMANA LIR
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03571
(151) 19/05/2016
(732) BONCU VIORICA LAURA, Str.
Erou Caporal Dumitrache nr. 22, jud.
Pr a h o v a , 1 0 5 4 0 0 , BREAZA
ROMANIA
(540)

galben,

(531) Clasificare Viena:240723; 241314;
260116; 260118; 270112; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

PĂSTRĂVĂRIA DOFTANA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Păstrăv viu.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; unelte hidraulice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; unităţi de testare
pentru sisteme hidraulice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Piese auto, circuite hidraulice pentru
vehicule. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii hidraulice; instalare de
echipamente hidraulice.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
40 Tratament de material. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

(210) M 2016 03573
(151) 19/05/2016
(732) S.C. MALINDI MARIDAN S.R.L.,
Str. Albatrosului nr. 10, ap. 13, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

HYDRAULIC CENTER REVIZIONARI,
CALIBRARI HIDRAULICE,
PROIECTARI MENTENANTA,
CIRCUITE HIDRAULICE
(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru,
galben, mov, alb
(531) Clasificare Viena:150101; 150117;
150925; 260116; 260205; 270501;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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