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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 03637

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/05/2016 LUCA IONEL-ALEXANDRU

SPECII

2 M 2016 03638

21/05/2016 ZAHARIA DRAGOS

GLAMPING

3 M 2016 03639

23/05/2016 DOBRA CRISTINA-PAULA
DOBRA IONUT NICOLAE

WOODCORE parchet cu suflet

4 M 2016 03640

23/05/2016 S.C. BET ACTIVE CONCEPT
S.R.L.

FORTUNA

5 M 2016 03641

23/05/2016 S.C. BET ACTIVE CONCEPT
S.R.L.

FORTUNA PARIURI SPORTIVE

6 M 2016 03642

23/05/2016 LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL

LPF TV

7 M 2016 03643

23/05/2016 PANDREA ANCA IOANA

Lente & cafea

8 M 2016 03644

23/05/2016 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.

VITALPAN

9 M 2016 03645

23/05/2016 S.C. EXCELENT SECURITY
COMPONENTS S.R.L.

EXCELENT SECURITY
COMPONENTS

10 M 2016 03646

23/05/2016 IONESCU VALENTIN

Salonul bicicletei

11 M 2016 03647

23/05/2016 SECAREANU TANIA

MEGA LED EFICIENT ESTETIC
ECONOMIC

12 M 2016 03648

23/05/2016 Fundaţia CECCAR -Centrul de
excelenţă în business şi economie

CEBE Fundatia
CECCAR-CENTRUL DE
EXCELENŢĂ ÎN BUSINESS ŞI
ECONOMIE Educaţie Ştiinţă
Calitate

13 M 2016 03649

23/05/2016 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

S

14 M 2016 03650

23/05/2016 ADPOS RETAIL SYSTEMS S.R.L. ADPOS RETAIL SYSTEMS

15 M 2016 03651

23/05/2016 MEDIPLUS EXIM S.R.L.

PHARMA LEAGUE

16 M 2016 03653

23/05/2016 PETCU MARIAN

KETOCO
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 03654

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/05/2016 PETCU MARIAN

PRIMAX

18 M 2016 03655

23/05/2016 PETCU MARIAN

FUNGOMAX

19 M 2016 03656

23/05/2016 PETCU MARIAN

CAFELAX

20 M 2016 03657

23/05/2016 PETCU MARIAN

ŢÂNŢĂRINO

21 M 2016 03658

23/05/2016 S.C. OMLETTE BISTRO S.R.L.

Neaţa Omelette Bistro

22 M 2016 03659

23/05/2016 S.C. BELLAFOR S.R.L.

TOHAN

23 M 2016 03660

23/05/2016 STURZOIU SERGIU-COSMIN

ROATA ELECTRICA

24 M 2016 03661

23/05/2016 NAZARIE ALEXANDRU-ANDREI
NAZARIE MARIA-ANCA

Delicios de la Anita BOMBOANE
SANATOASE CREATE SI
INVELITE IN IUBIRE TRAIESTE
GUSTUL

25 M 2016 03662

23/05/2016 S.C. RESTAURANTE TRATTORIA La Cârciuma
IL CALCIO S.R.L.

26 M 2016 03663

23/05/2016 BORS GRIGORE ANDREI

FRESCOBAR the fruitkiller

27 M 2016 03664

23/05/2016 FARCAS IOAN

pretzmic

28 M 2016 03665

23/05/2016 NOVARTIS AG

KOSTARAX

29 M 2016 03666

23/05/2016 ARITON GEORGE
PRISECARU ALEXANDRU
IULIAN

MOLDOVEAN

30 M 2016 03668

23/05/2016 DENIS JUNIOR S.R.L.

LUCAS FABIANI LF

31 M 2016 03669

23/05/2016 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD.

DOXLOX

32 M 2016 03670

23/05/2016 DENIS JUNIOR S.R.L.

LUCAS

33 M 2016 03671

23/05/2016 AMATIS ENTERTAINMENT S.R.L. TRUPA AMATIS

34 M 2016 03672

23/05/2016 SIBIAN STEFANITA NICOLAE
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Denumire
Marcă
(540)

PREMIO MEZELLI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 03673

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/05/2016 SIBIAN STEFANITA NICOLAE

Denumire
Marcă
(540)
PREMIO MEZELLI

36 M 2016 03674

23/05/2016 TOURING IMOBILIARE S.R.L.

GREEN VILLAGE

37 M 2016 03675

23/05/2016 TOURING IMOBILIARE S.R.L.

GREEN DOLPHIN

38 M 2016 03676

23/05/2016 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

OMAGIU ÎNTOVĂRĂŞIT
GUSTULUI PREAIUBIT!

39 M 2016 03678

23/05/2016 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

GUSTĂ O FELIE DE
NOSTALGIE!

40 M 2016 03679

23/05/2016 ABBOUD AYMAN

SMILE DESIGN Dr. Abboud

41 M 2016 03680

23/05/2016 FEDERATIA AGRICULTORILOR
DE MUNTE DORNA

PRODUS MONTAN

42 M 2016 03681

23/05/2016 IONASCU SIMONA LUIZA

HASHTAG

43 M 2016 03682

23/05/2016 IONASCU SIMONA LUIZA

#PR HTAG

44 M 2016 03683

23/05/2016 IVANESCU BOGDAN
CONSTANTIN

BioCorp.

45 M 2016 03684

23/05/2016 S.C. BETTY ICE S.R.L.

BETTY ICE Cherry CRUNCH

46 M 2016 03685

23/05/2016 EFTINCA CRISTINA-COSTEL

FESTIVALUL ROMÂNESC al
Berii

3
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(210) M 2016 03637
(151) 21/05/2016
(732) LUCA IONEL-ALEXANDRU, Str.
Tulcea nr. 8, bl. TL2, sc. C, et. 2, ap.
39, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA
(540)

(210) M 2016 03638
(151) 21/05/2016
(732) ZAHARIA DRAGOS, Str. Drumul
Taberei nr. 67, bl. TD44, sc. A, ap. 2,
sector 6, 061366, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
GLAMPING

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Cazare temporară; servicii de cazare
hotelieră; furnizare de cazare temporară;
servicii de cazare temporară; servicii de
ospitalitate (cazare); organizare de cazare
temporară; furnizare de cazare pentru vacanţe;
servicii de cazare pentru vacanţe; organizare
de cazare pentru turişti; agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni); rezervare de cazare la
hotel; servicii de cazare pentru evenimente;
servicii ale agenţiilor de cazare; servicii de
cazare pentru reuniuni; servicii de camping
pentru turişti (cazare); închirieri de spaţii de
cazare temporară; rezervări de spaţii de cazare
temporară; furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni; cazare temporară la hoteluri şi
moteluri; furnizare de cazare temporară pentru
oaspeţi; organizare şi furnizare de cazare
temporară; rezervare pe internet de cazare
temporară; furnizare de cazare temporară în
pensiuni; servicii oferite de tabere de vacanţă
(cazare); rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe; asigurare de spaţii de cazare pentru
turişti; organizare de locuri de cazare pentru
vacanţe; furnizare de spaţii de cazare
temporară mobilate; rezervare de locuri de

SPECII
(531) Clasificare Viena:020923; 270501;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor muzicale, cd-uri, îmbrăcăminte,
accesorii în magazine specializate, on-line şi
în reviste specializate.
41 Servicii de divertisment prestate de
formaţii muzicale; concerte în direct susţinute
de formaţii muzicale; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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cazare la hoteluri; furnizare de locuri de
cazare la hoteluri; rezervare de locuri de
cazare pentru călători; furnizare de locuri de
cazare pentru recepţii; rezervare de locuri de
cazare pentru turişti; furnizare de informaţii
pe internet despre cazare; închiriere de locuri
de cazare pentru petrecerea vacanţelor;
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică şi
de vacanţă; rezervare de spaţii de cazare în
cadrul campingurilor; furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă; furnizare de
informaţii despre servicii de cazare temporară;
furnizare de informaţii pe internet despre
cazarea temporară; servicii de rezervare de
locuri de cazare pentru vacanţe; servicii de
agenţii de turism privind rezervări de cazare;
servicii de agenţii de turism privind spaţiile de
cazare; servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanţă; servicii furnizate de o
agenţie pentru rezervarea de cazare temporară;
furnizare de informaţii online despre rezervări
de cazare pentru concediu; servicii de agenţie
de voiaj pentru rezervarea de cazare
temporară; servicii ale agenţiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanţă.

(210) M 2016 03650
(151) 23/05/2016
(732) ADPOS RETAIL SYSTEMS S.R.L.,
Str. Smaranda Brăescu nr. 20C, et. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ADPOS RETAIL SYSTEMS
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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croaziere, tururi, rezervări (inclusiv online)
locuri de călătorii, pachete turistice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

(210) M 2016 03674
(151) 23/05/2016
(732) TOURING IMOBILIARE S.R.L.,
B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 10,
parter, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03675
(151) 23/05/2016
(732) TOURING IMOBILIARE S.R.L.,
B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 10,
parter, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

(540)
GREEN VILLAGE
(591) Culori revendicate:verde (pantone
375U, 376C), gri (pantone 419U,
446C)
(531) Clasificare Viena:050313; 050520;
050521; 260115; 270501; 270502;
290112;

GREEN DOLPHIN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii ale agenţiilor de turism şi anume:
transport de călători, rezervări de transport,
informaţii legate de transport, servicii de
însoţire călători, servicii de închirieri vehicule
intern şi extern, organizarea de călătorii,

(591) Culori revendicate:turcoaz(pantone
7466U, 7466C), gri (pantone 419U,
gri 446C)
(531) Clasificare Viena:260116; 261301;
261325; 270501; 270502; 290112;
5
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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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii ale agenţiilor de turism şi anume:
transport de calatori, rezervari de transport,
informaţii legate de transport, servicii de
însoţire călători, servicii de închirieri vehicule
intern şi extern, organizarea de călătorii,
croaziere, tururi, rezervări (inclusiv online)
locuri de călătorii, pachete turistice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03678
(151) 23/05/2016
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03676
(151) 23/05/2016
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
GUSTĂ O FELIE DE NOSTALGIE!

(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).
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).

(540)
OMAGIU ÎNTOVĂRĂŞIT GUSTULUI
PREAIUBIT!
(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 servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03679
(151) 23/05/2016
(732) ABBOUD AYMAN, Str. Dinu
Vintilă, nr. 6B, bl. 2, sc. G, et. 8, ap.
120, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 03639
(151) 23/05/2016
(732) DOBRA CRISTINA-PAULA, Str.
Emil Racoviţă nr. 8, ap. 7, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(732) DOBRA IONUT NICOLAE, Str.
Minerului nr.fn, bl. 41, ap. 33, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA

(540)

(540)

SMILE DESIGN Dr. Abboud

WOODCORE parchet cu suflet
(591) Culori revendicate:verde (pantone
377C), maro (pantone 4695C)

(531) Clasificare Viena:020910; 270501;
270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270506; 270508; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Abrazivi, substanţă pentru lustruit podele,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi de
curăţare), soluţii pentru curăţarea covoarelor;
solvenţi pentru îndepărtarea vopselelor;
produse pentru lustruirea mobilei, produse
pentru lustruirea podelelor; produse pentru
curăţarea mobilierului, preparate pentru
lustruit; lichide antiderapante pentru
duşumele, hârtie cu smirghel, hârtie de
lustruit, decapanţi pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curăţare), ceară de parchet;
ceară antiderapantă pentru duşumele, ceruri de
parchet şi mobilă,cârpe impregnate pentru
lustruit, agenţi pentru îndepărtarea petelor.
19 Dale de lemn, dale din lemn pentru podele,

˜˜˜˜˜˜˜
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aşezare pardoseli, construcţie de scări de
lemn, curăţare covoare şi carpete, curăţarea
abrazivă a suprafeţelor, curăţarea abrazivă a
suprafeţelor nemetalice, curăţarea suprafeţelor
de pardoseală, curăţarea suprafeţelor de
protecţie pentru pardoseli, furnizare de
informaţii privind servicii de lustruire a
podelelor, instalare de şarpante din lemn,
lăcuirea mobilierului, lucrări de lăcuire,
lustruire pardoseli, parchetare, pregătirea
suprafeţelor de scări pentru placare şi
căptuşire, pregătirea podelelor pentru placare
şi căptuşire, servicii de acoperire pardoseli,
servicii de întreţinere pardoseli.
39 Ambalarea, ambalarea produselor,
ambalarea mărfurilor, depozitare de pachete,
depozitarea mărfurilor, expediere de marfă,
închiriere de maşini, închiriere de rafturi
pentru paleţi, închiriere de rame pentru paleţi,
organizarea livrării de marfă, transport şi
livrare de bunuri.

elemente de construcţie din lemn, finisaje din
lemn, şipci de lemn pentru lambrisări,
lambriuri de lemn, jumătăţi de lemn îmbinate,
lambriuri din lemn; lemn, lemn artificial, lemn
laminat, lemn modelat, lemn semiprelucrat,
lemn şi lemn artificial, lemn tratat (lemn
împotriva putrezirii), parchet, parchet din
lemn de esenţă tare, parchete de lemn,
pardoseală laminată, nu din metal, pardoseală
pentru atletism, nu din metal, pardoseli din
parchet fabricate din plută, pardoseli de
parchet şi plăci de parchet, pardoseli din plută,
pardoseli pentru dans, nu din metal, pardoseli
sportive din lemn, pavaje din lemn, pavele din
lemn, placaje din lemn, plăci din lemn, plăci
laminate de particule de lemn.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, administrare de afaceri,
administrare în materie de metode de vânzare,
difuzarea de anunţuri publicitare şi anunţuri
comerciale, difuzarea (distribuirea) de
materiale publicitare (pliante, broşuri şi
material tipărit), distribuirea de materiale
promoţionale, distribuţie de mostre,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, expoziţii
în scopuri comerciale sau de publicitate,
facturări, inventar, inventariere de mărfuri,
promovarea comercială, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comerţ cu
amănunţul cu privire la materiale de
construcţii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminţi de pardoseală.
37 Aplicarea de materiale de etanşare
antiderapante, de siguranţă, pentru pardoseli,
aplicarea de rosturi de dilataţie pentru poduri,
aplicarea de straturi de protecţie de suprafaţă,
aplicarea de vopsea de protecţie pe lemn,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03680
(151) 23/05/2016
(732) FEDERATIA AGRICULTORILOR
DE MUNTE DORNA, Str. Oborului
nr. 11, Jud. Suceava, , VATRA
DORNEI ROMANIA

(210) M 2016 03651
(151) 23/05/2016
(732) MEDIPLUS EXIM S.R.L., Str.
Ciobanului, nr.133, judeţul Ilfov, ,
Mogoşoaia ROMANIA
(540)

(540)

PHARMA LEAGUE

(531) Clasificare Viena:240103; 240115;
270501; 270511;

PRODUS MONTAN
(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
albastru

(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.
30 Îngheţată; miere, sosuri.
32 Bere; ape minerale şi gazoase; băuturi şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:240723; 260116;
260118; 261301; 270501; 290114;

9
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interes public, prin colectarea directă a fişelor
de pariuri şi prin internet; servicii de jocuri de
noroc;
implementarea
şi
organizarea/dezvoltarea de loterii (servicii ale
loteriei).

(210) M 2016 03640
(151) 23/05/2016
(732) S.C. BET ACTIVE CONCEPT
S.R.L., Aleea Rîşnovenilor camera 2,
bl. 54C, et. 2, ap. 52, judeţul Prahova,
, * ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03681
(151) 23/05/2016
(732) IONASCU SIMONA LUIZA, Str.
Occidentului nr. 3, et. 5, ap. 11, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

FORTUNA

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260416; 270501;
270505; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de distribuire a reclamelor;
reclamă şi publicitate; publicitate prin
marketing direct; publicarea textelor
publicitare; publicarea reclamelor prin diferite
mijloace; producţie de clipuri publicitare,
toate acestea în legătură cu pariuri şi jocuri de
noroc.
36 Susţinere financiară pentru activităţi
sportive (servicii financiare).
41 Servicii de pariuri şi jocuri de noroc în
sucursale, puncte de lucru, oficii de pariuri şi
online, prin internet, respectiv servicii de
pariuri la care câştigul depinde fie de
determinarea corectă a rezultatelor sportive,
fie de determinarea clasamentelor
competiţiilor sportive ori a curselor, fie de
determinarea corectă a altor evenimente de

HASHTAG

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, organizare de conferinte,
evenimente, expoziţii, simpozioane, activităţi
artistice şi de divertisment.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de catering de evenimente,
10
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bufete cu autoservire, cafenele,
cafenele-restaurant, cantine, servicii hoteliere,
închiriere de corturi, închiriere de săli de
reuniune, închiriere de scaune, mese, veselă şi
lenjerie de masă, închirieri de spaţii de cazare
temporară; prepararea şi vânzarea
mâncărurilor gătite.

marketing direct; publicarea textelor
publicitare; publicarea reclamelor prin diferite
mijloace; producţie de clipuri publicitare,
toate acestea în legătură cu pariuri şi jocuri de
noroc.
36 Susţinere financiară pentru activităţi
sportive (servicii financiare).
41 Servicii de pariuri şi jocuri de noroc în
sucursale, puncte de lucru, oficii de pariuri şi
online, prin internet, respectiv servicii de
pariuri la care câştigul depinde fie de
determinarea corectă a rezultatelor sportive,
fie de determinarea clasamentelor
competiţiilor sportive ori a curselor, fie de
determinarea corectă a altor evenimente de
interes public, prin colectarea directă a fişelor
de pariuri şi prin internet; servicii de jocuri de
noroc;
implementarea
şi
organizarea/dezvoltarea de loterii (servicii de
loterii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03641
(151) 23/05/2016
(732) S.C. BET ACTIVE CONCEPT
S.R.L., Aleea Rîşnovenilor camera 2,
bl. 54C, et. 2, ap. 52, judeţul Prahova,
, * ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
FORTUNA PARIURI SPORTIVE

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270502; 270505; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de distribuire a reclamelor;
reclamă şi publicitate; publicitate prin
11
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intermediul unui site web specializat; servicii
de marketing, promovare şi informare;
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; servicii de consultanţă în
afaceri; consultanţă privind publicitatea în
presă; campanii de marketing; administrarea
în materie de activităţi de marketing, evaluare
şi planificare a afacerilor; analiză şi cercetare
de piaţă; realizarea de reclame, promoţii,
anunţuri publicitare; asistenţă şi administrare
în afaceri, management şi servicii
administrative; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; servicii de consultanţă
în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, organizarea de conferinte,
evenimente, expoziţii, simpozioane, activităţi
artistice şi de divertisment.

(210) M 2016 03682
(151) 23/05/2016
(732) IONASCU SIMONA LUIZA, Str.
Occidentului nr. 3, et. 5, ap. 11, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

#PR HTAG

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:241725; 270510;
270515; 270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii.
35 Servicii de reprezentare media şi relatii
publice, prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, inclusiv online
prin websiteuri specializate; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de redacţie şi de redactare în scopuri
publicitare, inclusiv redactare de texte
publicitare; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online prin
12
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la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (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).

(210) M 2016 03642
(151) 23/05/2016
(732) LIGA PROFESIONISTA DE
FOTBAL, Str. Alexandru Vitzu nr.
2A, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 03683
(151) 23/05/2016
(732) I V A N E S C U
BOGDAN
CONSTANTIN, Str. Drm. Murgului,
nr. 8, bl. H1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)
LPF TV

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
galben, albastru, gri, negru
(531) Clasificare Viena:210301; 260416;
260418; 260707; 290115;
BioCorp.
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de

(531) Clasificare Viena:020301; 020316;
020323; 270501;

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 21-23/05/2016

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; întocmire de rapoarte
referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale.
44 Depozitare de celule stem; informaţii
medicale;recoltarea şi conservarea sângelui
uman; servicii de bănci de sânge; servicii ale
unei bănci de sânge de cordon ombilical;
servicii de furnizare de informaţii medicale;
servicii de informare medicală; servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiză
probelor de sânge recoltate de la pacienţi;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor umane;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui uman;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui din
cordonul ombilical.

(210) M 2016 03684
(151) 23/05/2016
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.
Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA
(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Stefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCURESTI
(540)

BETTY ICE Cherry CRUNCH
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:080118; 260424;
270501; 270508; 290113;
(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
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;

˜˜˜˜˜˜˜
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gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; toate
pentru produsele din clasele 29 şi 30.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

remedii naturale şi farmaceutice; laxative;
suplimente alimentare; produse biotice; agenţi
de eliberare sub formă de învelişuri de
medicamente care facilitează eliberarea
suplimentelor nutritive; alimente dietetice de
uz medical; alimente dietetice pentru utilizare
în nutriţia clinică; ceaiuri antiastmatice;
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei; băuturi de uz
medical; băuturi dietetice de uz medical;
băuturi (suplimente dietetice); capsule pentru
slăbit; ceai artificial (de uz medicinal);
substanţe dietetice de uz medical; pilule
pentru slăbit; poţiuni medicinale; preparate de
uz medical pentru inhibarea apetitului;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03653
(151) 23/05/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03654
(151) 23/05/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
KETOCO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; articole de parfumerie şi odorizante;
cosmetice; cosmetice nemedicinale; preparate
cosmetice pentru slăbire; geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal;
preparate şi tratamente pentru păr; uleiuri
pentru păr; şampon medicinal; şampon
medicinal pentru păr; balsamuri de păr
(balsamuri-şampon); loţiune de baie; loţiune
pentru piele; loţiune pentru curăţarea tenului;
cremă de bază; cremă cosmetică pentru piele;
cremă pentru faţă care nu este medicinală.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;

(540)
PRIMAX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; articole de parfumerie şi odorizante;
15

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 21-23/05/2016

cosmetice; cosmetice nemedicinale; preparate
cosmetice pentru slăbire; geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal;
preparate şi tratamente pentru păr; uleiuri
pentru păr; şampon medicinal; şampon
medicinal pentru păr; balsamuri de păr
(balsamuri-şampon); loţiune de baie; loţiune
pentru piele; loţiune pentru curăţarea tenului;
cremă de bază; cremă cosmetică pentru piele;
cremă pentru faţă care nu este medicinală.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;
remedii naturale şi farmaceutice; laxative;
suplimente alimentare; produse biotice; agenţi
de eliberare sub formă de învelişuri de
medicamente care facilitează eliberarea
suplimentelor nutritive; alimente dietetice de
uz medical; alimente dietetice pentru utilizare
în nutriţia clinică; ceaiuri antiastmatice;
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei; băuturi de uz
medical; băuturi dietetice de uz medical;
băuturi (suplimente dietetice); capsule pentru
slăbit; ceai artificial (de uz medicinal);
substanţe dietetice de uz medical; pilule
pentru slăbit; poţiuni medicinale; preparate de
uz medical pentru inhibarea apetitului;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale.

(210) M 2016 03643
(151) 23/05/2016
(732) PANDREA ANCA IOANA, Str.
Nicolae G. Caramfil, nr. 50, bl. 11A,
sc. A, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Lente & cafea
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:050313; 050320;
050701; 260116; 270501; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei; băuturi de uz
medical; băuturi dietetice de uz medical;
băuturi (suplimente dietetice); capsule pentru
slăbit; ceai artificial (de uz medicinal);
substanţe dietetice de uz medical; pilule
pentru slăbit; poţiuni medicinale; preparate de
uz medical pentru inhibarea apetitului;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale.

(210) M 2016 03655
(151) 23/05/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
FUNGOMAX

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03644
(151) 23/05/2016
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,
Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; articole de parfumerie şi odorizante;
cosmetice; cosmetice nemedicinale; preparate
cosmetice pentru slăbire; geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal;
preparate şi tratamente pentru păr; uleiuri
pentru păr; şampon medicinal; şampon
medicinal pentru păr; balsamuri de păr
(balsamuri-şampon); loţiune de baie; loţiune
pentru piele; loţiune pentru curăţarea tenului;
cremă de bază; cremă cosmetică pentru piele;
cremă pentru faţă care nu este medicinală.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;
remedii naturale şi farmaceutice; laxative;
suplimente alimentare; produse biotice; agenţi
de eliberare sub formă de învelişuri de
medicamente care facilitează eliberarea
suplimentelor nutritive; alimente dietetice de
uz medical; alimente dietetice pentru utilizare
în nutriţia clinică; ceaiuri antiastmatice;

(540)

VITALPAN

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2016 03645
(151) 23/05/2016
(732) S.C. EXCELENT SECURITY
COMPONENTS S.R.L., Str. P-ţa
Cetăţii nr. 18, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(540)

EXCELENT SECURITY
COMPONENTS
(591) Culori revendicate:roşu, negru

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020904; 030717;
030724; 270502; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03646
(151) 23/05/2016
(732) IONESCU VALENTIN, Str.
Parapetului nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03656
(151) 23/05/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
Salonul bicicletei

(540)
CAFELAX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de târguri comerciale; realizare
de târguri comerciale; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare;
organizare şi desfăşurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare; organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole
în scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare; planificare şi organizare de târguri
comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri
economice sau publicitare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Suplimente alimentare şi preparate dietetice;
remedii naturale şi farmaceutice; laxative;
suplimente alimentare; produse biotice; agenţi
de eliberare sub formă de învelişuri de
medicamente care facilitează eliberarea
suplimentelor nutritive; alimente dietetice de
uz medical; alimente dietetice pentru utilizare
în nutriţia clinică; ceaiuri antiastmatice;
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei; băuturi de uz
medical; băuturi dietetice de uz medical;
băuturi (suplimente dietetice); capsule pentru
slăbit; ceai artificial (de uz medicinal);
substanţe dietetice de uz medical; pilule
pentru slăbit; poţiuni medicinale; preparate de
uz medical pentru inhibarea apetitului;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03647
(151) 23/05/2016
(732) SECAREANU TANIA, Str. Fuiorului
nr. 4, bl. Y3C, sc. 1, et. 10, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03657
(151) 23/05/2016
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
ŢÂNŢĂRINO

MEGA LED EFICIENT ESTETIC
ECONOMIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; preparate pentru curăţarea şi
odorizare; balsamuri (nemedicinale); loţiuni
nemedicinale; loţiuni nemedicinale pentru
piele; loţiuni parfumate (preparate de toaletă);
loţiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă); produse cosmetice sub formă de
uleiuri; uleiuri esenţiale de uz industrial;
sprayuri pentru corp; sprayuri odorizante
pentru cameră; sprayuri pentru corp
(nemedicinale); sprayuri parfumate pentru
corp; ulei de corp sub formă de spray.
5 Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor; biocide; instecticide; insecticide
de uz domestic; insectifuge; paraziticide;
preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor; preparate pentru controlarea
insectelor; produse care se aplică pe piele
pentru respingerea ţânţarilor; produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor; produse repelente de
ţânţari; spray antiinsecte; loţiuni şi sprayuri

(591) Culori revendicate:roşu, verde deschis,
galben, albastru
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270502; 270511; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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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(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

pentru respingerea ţânţarilor; loţiune
hidratantă de corp de uz farmaceutic; şervete
de mâini din hârtie impregnate cu o loţiune
farmaceutică; sprayuri antibacteriene; uleiuri
medicinale; beţişoare anti-ţânţari; preparate
pentru omorârea ţânţarilor, care se aplică pe
plasele de ţânţari; pastile pentru distrugerea
dăunătorilor; loţiune antimuşte.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03648
(151) 23/05/2016
(732) Fundaţia CECCAR -Centrul de
excelenţă în business şi economie,
Str. Intrarea Pielari nr. 1, et. 5, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CEBE Fundatia CECCAR-CENTRUL
DE EXCELENŢĂ ÎN BUSINESS ŞI
ECONOMIE Educaţie Ştiinţă Calitate
(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:011108; 031304;
090110; 240307; 260104; 270106;
270501; 270502; 290114;
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 03649
(151) 23/05/2016
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03685
(151) 23/05/2016
(732) EFTINCA CRISTINA-COSTEL,
Str. Pajistei, nr. 5A, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FÂNTÂNĂ RAUL SORIN &
ASOCIAŢII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap. 3, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

S
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;
270512; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;

FESTIVALUL ROMÂNESC al Berii
(591) Culori revendicate:ocru, alb,
portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:010105; 110303;
110308; 250113; 260106; 270501;
270502; 290113;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; organizarea de expoziţii şi
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare, activităţi de import/export.
41 Organizarea de festivaluri.
43 Restaurante şi cazare temporară şi, în mod
special, servicii de alimentaţie publică,
închiriere de clădiri transportabile, furnizarea
facilităţilor de camping, închirierea scaunelor,
meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă şi bere,
închirierea de cazări temporare, închirierea de
corturi.

(210) M 2016 03658
(151) 23/05/2016
(732) S.C. OMLETTE BISTRO S.R.L.,
Aleea Poiana Ruscai nr. 5, camera 1,
ap. 3, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Neaţa Omelette Bistro
(591) Culori revendicate:galben, gri, alb
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;
260104; 260116; 260118; 270501;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii ale bistrourilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03662
(151) 23/05/2016
(732) S . C .
RESTAURANTE
TRATTORIA IL CALCIO S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03663
(151) 23/05/2016
(732) BORS GRIGORE ANDREI, Str.
Principală nr. 222, jud. Cluj, ,
TURENI ROMANIA
(540)

(540)
La Cârciuma

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

FRESCOBAR the fruitkiller

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020912; 090717; 110103; 230101;
270501; 270502; 270511;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03664
(151) 23/05/2016
(732) FARCAS IOAN, Comuna Floreşti,
Str. Avram Iancu nr. 264, Judeţul Cluj,
407280, SAT FLOREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03665
(151) 23/05/2016
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,
BASEL ELVETIA
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
(540)
pretzmic
KOSTARAX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
anume analgezice, medicamente
antiinflamatoare şi antipiretice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03666
(151) 23/05/2016
(732) ARITON GEORGE, Bd. Republicii
nr. 296, bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 6, jud.
Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA
(732) PRISECARU ALEXANDRU
IULIAN, Str. Dumbrava nr. 3, Sat
Dancu, jud. Iaşi, , COMUNA
HOLBOCA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

(210) M 2016 03668
(151) 23/05/2016
(732) DENIS JUNIOR S.R.L., Calea Unirii
nr. 20J, jud. Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(540)

LUCAS FABIANI LF

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270522; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

MOLDOVEAN
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, dvd-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; software de
calculator.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03669
(151) 23/05/2016
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD., 8-2-337, Road No. 3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh, 500034,
HYDERABAD INDIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 03670
(151) 23/05/2016
(732) DENIS JUNIOR S.R.L., Calea Unirii
nr. 20J, jud. Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(540)

(540)
DOXLOX
LUCAS

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicinale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03671
(151) 23/05/2016
(732) AMATIS ENTERTAINMENT
S.R.L., Sat Pucheni, nr. 419, jud.
Dâmboviţa, , COMUNA PUCHENI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
vişiniu, alb, negru

(540)

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

(531) Clasificare Viena:010706; 030701;
050702; 090110; 241302; 250119;
260116; 270501; 270502; 290115;

TRUPA AMATIS

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03673
(151) 23/05/2016
(732) SIBIAN STEFANITA NICOLAE,
Str. Radu de la Afumaţi, nr. 43, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03672
(151) 23/05/2016
(732) SIBIAN STEFANITA NICOLAE,
Str. Radu de la Afumaţi, nr. 43, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

PREMIO MEZELLI
(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
vişiniu, alb, negru
PREMIO MEZELLI

(531) Clasificare Viena:090110; 241301;
250119; 260116; 290115;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(210) M 2016 03661
(151) 23/05/2016
(732) N
A
Z
A
R
I
E
ALEXANDRU-ANDREI, Str.
Constantin Sandu-Aldea nr. 52, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) NAZARIE MARIA-ANCA, Str.
Constantin Sandu-Aldea nr. 52, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03660
(151) 23/05/2016
(732) STURZOIU SERGIU-COSMIN,
Str. Mărgeanului nr. 30, bl. M12, ap.
32, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
ROATA ELECTRICA
Delicios de la Anita BOMBOANE
SANATOASE CREATE SI INVELITE IN
IUBIRE TRAIESTE GUSTUL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270112; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de cofetărie şi patiserie;
bomboane; dulciuri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03659
(151) 23/05/2016
(732) S.C. BELLAFOR S.R.L., Str.
Râmnicu Vâlcea nr. 14, bl. 34A, sc. A,
et. 8, ap. 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:010302; 010315;
030414; 060104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

TOHAN

30

