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Cereri Mărci publicate în data de 28.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05971 21/09/2016 ASOCIATIA CLUJUL CULTURAL Cluj BLUES fest

2 M 2016 06070 21/09/2016 S.C. LA RIVIERA GALAXY S.R.L. R la Riviera eleganţă, rafinament,
calitate!

3 M 2016 06342 21/09/2016 S.C. TRUST MOTORS S.R.L. TRUST

4 M 2016 06343 21/09/2016 S.C. TRUST MOTORS S.R.L. TRUST MOTORS

5 M 2016 06344 21/09/2016 MATEI TUDOR ZODIAC PLANETE ZODIA TA
NOROCOASĂ

6 M 2016 06345 21/09/2016 GROZEA CRISTIAN GoldieLab

7 M 2016 06346 21/09/2016 URZEALA IONUT-MIHAIL PLOIESTI BASKETBALL

8 M 2016 06347 21/09/2016 SHEN XINGCHONG WK

9 M 2016 06348 21/09/2016 SHEN XINGCHONG JOYROOM

10 M 2016 06349 21/09/2016 SHEN XINGCHONG LDNIO

11 M 2016 06350 21/09/2016 STERN & CO IMOBILE S.R.L. STERN & CO NOI CLADIM
VIITORUL

12 M 2016 06351 21/09/2016 SINGURAN DIANA AURELIA VERNARO

13 M 2016 06352 21/09/2016 GÂVAN NORINA-ALINTA A Ascultă-ţi Picioarele!

14 M 2016 06353 21/09/2016 CONSTANTIN TUDOR SIK & KANN

15 M 2016 06354 21/09/2016 PETRIA DUMITRU-CLAUDIU GIROFAR SURVIVING
DEADLINES

16 M 2016 06355 21/09/2016 HOROBA GEORGE ADRIANA
ANDRADA

WA AW FRESH COSMETICS

17 M 2016 06356 21/09/2016 S.C. CESAL S.A. CESAL AURORA FAMILY BY
ATLAS

18 M 2016 06357 21/09/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. PROPOMICIN
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19 M 2016 06358 21/09/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. CITROVIR

20 M 2016 06359 21/09/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L. PROPOVIR

21 M 2016 06360 21/09/2016 ANDRIESCU COSTEL SCRISUL FACE BINE

22 M 2016 06361 21/09/2016 ANDRIESCU COSTEL INSTITUTUL CULTURAL
INDEPENDENT

23 M 2016 06362 21/09/2016 SAYGO VALENTINA ask for tax free

24 M 2016 06363 21/09/2016 TAMBA IULIAN PREMIER DENTAL implant
center

25 M 2016 06364 21/09/2016 PANDELE VALERIU GABRIEL Aff ARTA FIER FORJAT

26 M 2016 06365 21/09/2016 AMB WINE COMPANY S.R.L. Transylvanian Spirit

27 M 2016 06366 21/09/2016 AMB WINE COMPANY S.R.L. Spirit of Transylvania

28 M 2016 06367 21/09/2016 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

IULIUS

29 M 2016 06368 21/09/2016 S.C. GOLD S.R.L. ETIQUETTE

30 M 2016 06369 21/09/2016 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

ITALTOP

31 M 2016 06370 21/09/2016 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

ITALFLOW

32 M 2016 06371 21/09/2016 DOMENIILE MENNINI S.R.L. Aliante FRIZZANTE INSPIRAT
DE MAŞINA DE ZBURAT A LUI
LEONARDO DA VINCI

33 M 2016 06372 21/09/2016 S.C. MADIS MUSIC SRL-D MADIS

34 M 2016 06373 21/09/2016 HUDEA ANAMARIA-LUIZA #altfel

35 M 2016 06374 21/09/2016 IOANIŢESCU DAVID-EMANUEL
RADU ANDREEA-LORENA

OKFEA

36 M 2016 06375 21/09/2016 CHIVULESCU FLORENTIN ROMWINGS
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(210) M 2016 05971
(151) 21/09/2016
(732) A S O C I A T I A  C L U J U L

CULTURAL, Str. Iosif Vulcan nr. 23,
judeţul Cluj, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

Cluj BLUES fest

(531) Clasificare Viena:070101; 220115;
260116; 260118; 270501;  

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

9 Materiale înregistrate (pe suport magnetic);
fonturi de imprimare care pot fi descărcate
prin intermediul tranamisiei electronice;
înregistrări muzicale; benzi muzicale; fişiere
de muzică descărcabile; CD-uri cu muzică;
înregistrări de clipuri muzicale; serii de
înregistrări audio-muzicale; benzi audio
pre-înregistrate cu muzică; înregistrări
muzicale sub formă de discuri; înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate; muzică
digitală care poate fi descărcată de pe Internet;
muzică digitală descărcată de pe site-uri de
Internet cu MP3-uri, muzică digitabilă
descărcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe Internet.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de promovare a producătorilor
muzicali şi artistici, interpreţi vocali sau
instrumentişti, disk-jockey; servicii de
publicitate privind industria turismului;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale; lipirea
de afişe publicitare; servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare; comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata.
41 Organizarea de spectacole, servicii de
impresariat, prezentarea de spectacole live,
rezervarea de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale; cluburi de
divertisment sau educaţie, cluburi de noapte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06070
(151) 21/09/2016
(732) S.C. LA RIVIERA GALAXY

S.R.L., Str. Berlin, nr. 26, Jud. Timiş,
,  COMUNA DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI S.R.L.- SOVAR
IOAN, Str. Moise Dobosan, nr.110
TIMIŞOARA

(540)

R la Riviera eleganţă, rafinament,
calitate!

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270521;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06351
(151) 21/09/2016
(732) SINGURAN DIANA AURELIA,

Str. Europa, bl. K1, ap. 103, Complex
Rezidenţial Cosmopolis, Judeţul Ilfov,
, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

VERNARO

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06352
(151) 21/09/2016
(732) GÂVAN NORINA-ALINTA, Str.

Trifoiului nr. 23A, Judeţul Cluj,
400478, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

A Ascultă-ţi Picioarele!

(531) Clasificare Viena:020919; 270508;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii inclusă în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii inclusă în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
inclusă în această clasă conform clasificarii de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06353
(151) 21/09/2016
(732) CONSTANTIN TUDOR, Str. Delea

Nouă nr. 11, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIK & KANN

(531) Clasificare Viena:241725; 260418;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06354
(151) 21/09/2016
(732) PETRIA DUMITRU-CLAUDIU,

Str. Badea Cârţan nr. 64, bl. 40 bis, sc.
A, et. 10, ap. 52, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  GIROFAR SURVIVING DEADLINES

(531) Clasificare Viena:260116; 270508;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06342
(151) 21/09/2016
(732) S.C. TRUST MOTORS S.R.L.,

B-dul. Iuliu Maniu nr. 572-574, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUST

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06343
(151) 21/09/2016
(732) S.C. TRUST MOTORS S.R.L.,

B-dul. Iuliu Maniu nr. 572-574, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUST MOTORS

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06344
(151) 21/09/2016
(732) MATEI TUDOR, Str. Ion Perlea, nr.

7, et. 3, ap. 13, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ZODIAC PLANETE ZODIA TA
NOROCOASĂ

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241715; 260418;

290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri de noroc,
furnizarea de instalaţii de tip loto şi tombolă,
servicii de agenţii de bilete pentru jocurile de
noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06345
(151) 21/09/2016
(732) GROZEA CRISTIAN, Str. Prof.

Gheorghe Costaforu nr. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GoldieLab

(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.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii..
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06346
(151) 21/09/2016
(732) URZEALA IONUT-MIHAIL, Str.

Salcâmilor nr. 10, bl. 3, ap. 1, Com.
Brazi, Jud. Prahova, , SAT BRAZII
DE JOS ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PLOIESTI BASKETBALL

(531) Clasificare Viena:260301; 270502;
270508;  

(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06348
(151) 21/09/2016
(732) SHEN XINGCHONG, cetăţean

străin cu rezidenţă în România,
Bucureşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 39,
bl. 32, sc. A, ap. 21, C.P. 020146,
sector 2

(540)

JOYROOM

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

9 Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date,
selfie-stick, handsfree, suport auto,
acumulatori telefon şi tablete, baterie,
accesorii telefoane şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06349
(151) 21/09/2016
(732) SHEN XINGCHONG, cetăţean

străin cu rezidenţă în România,
Bucureşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 39,
bl. 32, sc. A, ap. 21, C.P. 020146,
sector 2

(540)

LDNIO

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

9 Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date,
selfie-stick, handsfree, suport auto,
acumulatori telefon şi tablete, baterie,
accesorii telefoane şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06350
(151) 21/09/2016
(732) STERN & CO IMOBILE S.R.L.,

Cart Viişoara, nr. 305, birou nr. 1, Jud.
Bistriţa Năsăud, 420006, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

STERN & CO NOI CLADIM VIITORUL

(531) Clasificare Viena:070124; 070325;
270507;  

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06347
(151) 21/09/2016
(732) SHEN XINGCHONG, cetăţean

străin cu rezidenţă în România,
Bucureşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 39,
bl. 32, sc. A, ap. 21, C.P. 020146,
sector 2

(540)

WK

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

9 Huse telefoane, huse tabletă, încărcător
auto, încărcător priză, cablu de date,
selfie-stick, handsfree, suport auto,
acumulatori telefon şi tablete, baterie,
accesorii telefoane şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06369
(151) 21/09/2016
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 8A, Jud. Ilfov,
, COMUNA AFUMATI ROMANIA

(540)

ITALTOP

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie; articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; minereuri. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
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cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşina automate pentru 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,
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje realizate din
cauciuc, gumă, azbest, gutapercă, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06370
(151) 21/09/2016
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 8A, Jud. Ilfov,
, COMUNA AFUMATI ROMANIA

(540)

ITALFLOW

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie; articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; minereuri. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă, maşina automate
pentru 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,
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
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uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate sau semiprelucrate şi substituenţi
pentru toate aceste materiale; materiale
plastice extrudate pentru uzul în manufactură;
materiale pentru ambalaje realizate din
cauciuc, gumă, azbest, gutapercă, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06371
(151) 21/09/2016
(732) DOMENIILE MENNINI S.R.L., Str.

Zorelelor nr.1, Biroul 1, Comuna
Strejeşti, Judeţul Olt, , SAT
COLIBAŞI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Aliante FRIZZANTE INSPIRAT DE
MAŞINA DE ZBURAT A LUI
LEONARDO DA VINCI

(591) Culori revendicate:maro

(531) Clasificare Viena:250119; 270509;
290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06372
(151) 21/09/2016
(732) S.C. MADIS MUSIC SRL-D, Str.

Şelari nr. 13, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

MADIS

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

15 Instrumente cu coarde.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06373
(151) 21/09/2016
(732) HUDEA ANAMARIA-LUIZA, Şos.

Banatului nr. 14, bl. 19, ap. 213,
judeţul Ilfov, , CHITILA ROMANIA

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

#altfel

(531) Clasificare Viena:241725; 270509;  

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui website specializat, servicii de relaţii cu
publicul; publicare de materiale publicitare sau
promoţionale.
38 Telecomunicaţii, în special servicii de
comunicare online şi prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea
de informaţii prin toate mijloacele, agenţii de
presă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; în special servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist;
servicii de scriere pentru bloguri; editare de
texte scrise; publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale,
comentarii, articole pe diferite teme, inclusiv
pe internet sau on-line; realizare de programe
radio şi tv; instruire în tehnici de comunicare,

servicii educaţionale privind abilităţile de
comunicare, organizarea de cursuri şi
seminarii, conferinţe şi simpozioane; ateliere
organizate în scopuri culturale şi educative;
seminarii, conferinţe, workshop-uri,
evenimente de specialitate, toate acestea în
domeniul relaţiilor publice şi comunicării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06374
(151) 21/09/2016
(732) I O A N I Ţ E S C U

DAVID-EMANUEL, Str. Nicolae
Golescu nr. 15, sc. 2, ap. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) RADU ANDREEA-LORENA, Calea
Crângaşi nr. 10, bl. 19A, sc. B, et. 4,
ap. 80, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OKFEA

(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  

(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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
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pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06375
(151) 21/09/2016
(732) CHIVULESCU FLORENTIN, Şos.

Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 140D,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

ROMWINGS

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

39 Brokeraj aeronave şi echipaje, servicii de
taxi aerian şi operarea sub licenţă ca şi
companie aeriană; servicii de control trafic
aerian.
41 Training (instruire) pentru personalul din
aviaţie (piloţi, controlori de trafic aerian şi
însoţitori de zbor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06355
(151) 21/09/2016
(732) HOROBA GEORGE ADRIANA

ANDRADA, Str. Axente Sever nr.1,
bl. 1, sc. C, et. 2, ap. 26, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420163, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

WA AW FRESH COSMETICS

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06356
(151) 21/09/2016
(732) S.C. CESAL S.A., Calea Borşului nr.

31C, judeţul Bihor, 410605, ORADEA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

(540)

CESAL AURORA FAMILY BY ATLAS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri,
negru, portocaliu, galben, albastru

(531) Clasificare Viena:020712; 250119;
260407; 290115;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; coloranţi, mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie
şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06360
(151) 21/09/2016
(732) ANDRIESCU COSTEL, Str.

Tăietoarei nr. 10, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

SCRISUL FACE BINE

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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.
38 Telecomunicaţii. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06361
(151) 21/09/2016
(732) ANDRIESCU COSTEL, Str.

Tăietoarei nr. 10, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

           INSTITUTUL CULTURAL             
                 INDEPENDENT

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06362
(151) 21/09/2016
(732) SAYGO VALENTINA, Aleea Lunca

Siretului nr. 4, bl. D3, sc. 2, ap. 18,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ask for tax free

(591) Culori revendicate:grena, negru, alb

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
290113;  

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

36 Servicii de rambursare a taxelor;
organizarea returnării taxelor vamale;
organizarea colectării de taxe vamale;
organizare de plăţi pentru taxele vamale;
recuperarea taxelor de import pentru terţi;
servicii fiscale şi vamale; informaţii
financiare; servicii financiare; servicii de
afaceri monetare;schimb valutar; servicii
financiare personale; servicii financiare
furnizate pe internet şi prin telefon; servicii de
informaţii financiare cu privire la persoanele
fizice; furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei reţele globale de computere
sau prin internet; servicii în materie fiscală
(nu contabilitate); consultanţă fiscală (nu
contabilitate); consiliere fiscală (nu
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contabilitate); acordare de consultanţă fiscală
(nu contabilitate);servicii de consultanţă
fiscală (nu contabilitate); evaluări financiare;
servicii financiare computerizate;furnizare de
informaţii financiare computerizate; servicii de
tranzacţii financiare online; managementul
financiar al plăţilor de rambursare pentru alte
persoane; consultanţă privind rambursarea
impozitelor (nu contabilitate); servicii de
consultanţă financiară; analiză şi consultanţă
financiară; servicii de consultanţă privind
finanţele personale; consultanţă profesională
în materie de finanţe; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă financiara; servicii de
consultanţă şi de informaţii financiare; servicii
de informare şi consultanţă financiară; servicii
de consiliere şi consultanţă financiară; agenţii
vamale; servicii financiare prestate prin
mijloace electronice; furnizare de informaţii
financiare prin intermediul unui site; servicii
de consultanţă referitoare la administrarea
banilor; servicii de consultanţă privind
investiţiile în produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06363
(151) 21/09/2016
(732) TAMBA IULIAN, Str. Cugir nr. 4,

bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

PREMIER DENTAL implant center

(591) Culori revendicate:negru, turcoaz

(531) Clasificare Viena:020910; 270508;
290112;  

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

44 Servicii medicale; stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06364
(151) 21/09/2016
(732) PANDELE VALERIU GABRIEL,

Str. Barbosi nr. 49, bl. B4, sc. 2, ap.
29, jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Aff ARTA FIER FORJAT

(531) Clasificare Viena:260118; 270519;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special a confecţiilor metalice din fier forjat
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06365
(151) 21/09/2016
(732) AMB WINE COMPANY S.R.L.,

Str. Av. Jean Texier nr. 3, et. 2, ap. 3,
camerele 4-10, sector 1, 011901,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Transylvanian Spirit

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06366
(151) 21/09/2016
(732) AMB WINE COMPANY S.R.L., Str.

Av. Jean Texier nr. 3, et. 2, ap. 3,
camerele 4-10, sector 1, 011901,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Spirit of Transylvania

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06367
(151) 21/09/2016
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I,
et. 3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

IULIUS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
534C), crem (pantone 487C)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultura.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06368
(151) 21/09/2016
(732) S.C. GOLD S.R.L., Aleea Armatei nr.

1A, jud. Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

ETIQUETTE

(591) Culori revendicate:maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:030301; 040305;

270502; 270508; 290107;  

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

43 Restaurante pentru turişti; servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06357
(151) 21/09/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

PROPOMICIN

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

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06358
(151) 21/09/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

CITROVIR

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

3 Înălbitori şi alte substanţe 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 suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii
aparatului respirator şi cavităţii bucale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06359
(151) 21/09/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, , BOD
ROMANIA 

(540)

PROPOVIR

  

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

3 Înălbitori şi alte substanţe 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 suplimente
alimentare destinate menţinerii sănătăţii
aparatului respirator şi cavităţii bucale.

˜˜˜˜˜˜˜


