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Cereri Mărci publicate în data de 29.06.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04316

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/06/2016 BUZEA MARIA

Denumire
Marcă
(540)
ANNA KARENINA

2 M 2016 04408

22/06/2016 S.C. NO LIMIT IMPEX S.R.L.

NO LIMIT Pad Protection! PAD
PROTECTION GOOD
PROTECTION!

3 M 2016 04409

22/06/2016 PATRIARHIA ROMANA

CATEDRALA NAŢIONALĂ

4 M 2016 04410

22/06/2016 S.C. SECTRON GUARD S.R.L.

SECTRON GUARD

5 M 2016 04411

22/06/2016 SANDU ECATERINA Intreprindere Lumea Dulciurilor
Individuala

6 M 2016 04412

22/06/2016 S.C. MANDY FOODS
INTERNATIONAL S.R.L.

RoRo

7 M 2016 04413

22/06/2016 PAŞCA PETRU

RASPSOZII ZĂRANDULUI

8 M 2016 04414

22/06/2016 S.C. MEMIQ S.R.L.

PROGRESS BY EDUCATION

9 M 2016 04415

22/06/2016 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.

Belmondo stil şi eleganţă la
îndemâna ta

10 M 2016 04416

22/06/2016 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.

Andreas & Belmondo

11 M 2016 04417

22/06/2016 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.

ANDREAS

12 M 2016 04418

22/06/2016 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.

Belmondo

13 M 2016 04419

22/06/2016 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.

A&B

14 M 2016 04420

22/06/2016 PRO TELESHOP EXPERT S.R.L.

7 MIRACOLE

15 M 2016 04421

22/06/2016 PRO TELESHOP EXPERT S.R.L.

RO TELESHOP

16 M 2016 04422

22/06/2016 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL CRAPULUI

17 M 2016 04423

22/06/2016 VUCICU ELENA

DANS SPORTIV ENERGIA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 04424

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/06/2016 S.C. MADISON RAND
PROMOTIONS S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
MADISON coffee

19 M 2016 04425

22/06/2016 ASOCIATIA ALIANTA NOASTRA

ALIANŢA NOASTRA

20 M 2016 04426

22/06/2016 PROMATE TECHNOLOGIES
LIMITED

promate Incredible knowhow

21 M 2016 04431

22/06/2016 BOCEAN MARIUS PAUL

Gustul Ales

22 M 2016 04432

22/06/2016 BOCEAN MARIUS PAUL

Ora de Bun Gust

23 M 2016 04433

22/06/2016 KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI

GR

24 M 2016 04434

22/06/2016 KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI

GRY

25 M 2016 04435

22/06/2016 BALLAI ALEXANDRU

GUARDING PAZĂ ŞI
PROTECŢIE
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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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04316
(151) 22/06/2016
(732) BUZEA MARIA, Str. Ovidiu nr. 11,
bl. 14, ap. 6, Judeţul Braşov,
BRAŞOV ROMANIA
(540)
ANNA KARENINA
(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
3
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(210) M 2016 04431
(151) 22/06/2016
(732) BOCEAN MARIUS PAUL, Str.
Gheorghe Ştefan nr. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04433
(151) 22/06/2016
(732) KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Kavlu Caddesi 2, Hacipiri Mahallesi,
Yeni Sanayi Sitesi, , ISKILIP-CORUM
TURCIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

GR

(210) M 2016 04432
(151) 22/06/2016
(732) BOCEAN MARIUS PAUL, Str.
Gheorghe Ştefan nr. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi piei de animale brute sau
semiprelucrate, imitaţii de piele, piele groasă,
piele pentru căptuşeli; articole din piele,
imitaţii de piele sau alte materiale, destinate
transportului de obiecte; genţi, portofele, cutii
şi cufere din piele sau piele groasă; portchei,
cufere (bagaje), valize; umbrele; umbrele
parasolare; umbrele de soare; bastoane; bice;
harnaşamente; articole de şelărie; scări de şa;
curele din piele (şelărie).
25 Articole de îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie
de corp şi haine de stradă, altele decât
articolele de îmbrăcăminte cu destinaţie
specială de protecţie; şosete, fulare
(îmbrăcăminte), şaluri, bandane, eşarfe, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte); articole
de încălţăminte, pantofi, papuci, sandale;
articole pentru acoperirea capului, pălării, şepci
cu cozoroc, berete, şepci (articole de
îmbrăcăminte), calote de pălării.
35 Servicii de publicitate, marketing şi relaţii
cu publicul; organizare de expoziţii şi de

(540)
Ora de Bun Gust

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

˜˜˜˜˜˜˜
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târguri comerciale în scopuri comerciale sau
publicitare; lucrări de birou; servicii de
secretariat; servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi; compilaţii statistice; închiriere de
aparatură de birou; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; servicii de
preluare de mesaje vocale pentru abonaţi
telefonici; gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, consultanţă în
afaceri; contabilitate; servicii de consultanţă în
afaceri; recrutare de personal, plasarea forţei
de muncă, agenţii de plasare, agenţii de
import-export; servicii de plasare temporară a
forţei de muncă; vânzare prin licitaţie publică;
regruparea, în avantajul terţilor, a unei game
largi de produse, şi anume piele şi piei de
animale brute sau semiprelucrate, imitaţii de
piele, piele groasă, piele pentru căptuşeli;
articole din piele, imitaţii de piele sau alte
materiale, destinate transportului de obiecte,
genţi, portofele, cutii şi cufere din piele sau
piele groasă, portchei, cufere (bagaje), valize,
umbrele, umbrele parasolare, umbrele de
soare, bastoane, bice, harnaşamente, articole
de şelărie, scări de şa, curele din piele (şelrie),
articole de îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie de
corp şi haine de stradă, altele decât articolele
de îmbrăcăminte cu destinaţie specială de
protecţie, şosete, fulare (îmbrăcăminte), şaluri,
bandane, eşarfe, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de încălţăminte,
pantofi, papuci, sandale, articole pentru
acoperirea capului, pălării, şepci cu cozoroc,
berete, şepci (articole de îmbrăcăminte),
calote de pălării, pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi furnizate de către
magazinele de vânzare cu amănuntul, puncte
de vânzare en-gros, prin mijloace electronice
sau prin cataloage de comandă prin poştă.

(210) M 2016 04434
(151) 22/06/2016
(732) KAVSAN AYAKKABI SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Kavlu Caddesi 2, Hacipiri Mahallesi,
Yeni Sanayi Sitesi, , ISKILIP-CORUM
TURCIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

GRY
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi piei de animale brute sau
semiprelucrate, imitaţii de piele, piele groasă,
piele pentru căptuşeli; articole din piele,
imitaţii de piele sau alte materiale, destinate
transportului de obiecte; genţi, portofele, cutii
şi cufere din piele sau piele groasă; portchei,
cufere (bagaje), valize; umbrele; umbrele
parasolare; umbrele de soare; bastoane; bice;
harnaşamente; articole de şelărie; scări de şa;
curele din piele (şelărie).
25 Articole de îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie
de corp şi haine de stradă, altele decât
articolele de îmbrăcăminte cu destinaţie
specială de protecţie; şosete, fulare
(îmbrăcăminte), şaluri, bandane, eşarfe, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte); articole
de încălţăminte, pantofi, papuci, sandale;
articole pentru acoperirea capului, pălării, şepci
cu cozoroc, berete, şepci (articole de
îmbrăcăminte), calote de pălării.
35 Servicii de publicitate, marketing şi relaţii

˜˜˜˜˜˜˜
5
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cu publicul; organizare de expoziţii şi de
târguri comerciale în scopuri comerciale sau
publicitare; lucrări de birou; servicii de
secretariat; servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi; compilaţii statistice; închiriere de
aparatură de birou; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; servicii de
preluare de mesaje vocale pentru abonaţi
telefonici; gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, consultanţă în
afaceri; contabilitate; servicii de consultanţă în
afaceri; recrutare de personal, plasarea forţei
de muncă, agenţii de plasare, agenţii de
import-export; servicii de plasare temporară a
forţei de muncă; vânzare prin licitaţie publică;
regruparea, în avantajul terţilor, a unei game
largi de produse, şi anume piele şi piei de
animale brute sau semiprelucrate, imitaţii de
piele, piele groasă, piele pentru căptuşeli;
articole din piele, imitaţii de piele sau alte
materiale, destinate transportului de obiecte,
genţi, portofele, cutii şi cufere din piele sau
piele groasă, portchei, cufere (bagaje), valize,
umbrele, umbrele parasolare, umbrele de
soare, bastoane, bice, harnaşamente, articole
de şelărie, scări de şa, curele din piele (şelrie),
articole de îmbrăcăminte, inclusiv lenjerie de
corp şi haine de stradă, altele decât articolele
de îmbrăcăminte cu destinaţie specială de
protecţie, şosete, fulare (îmbrăcăminte), şaluri,
bandane, eşarfe, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de încălţăminte,
pantofi, papuci, sandale, articole pentru
acoperirea capului, pălării, şepci cu cozoroc,
berete, şepci (articole de îmbrăcăminte),
calote de pălării, pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi furnizate de către
magazinele de vânzare cu amănuntul, puncte
de vânzare en-gros, prin mijloace electronice
sau prin cataloage de comandă prin poştă.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04435
(151) 22/06/2016
(732) BALLAI ALEXANDRU, Str.
Ghiocelului nr. 24, ap. 2, judeţul
Mureş, , TG. MUREŞ ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ
(540)

GUARDING PAZĂ ŞI PROTECŢIE
(531) Clasificare Viena:010125; 240309;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază şi protecţie.
39 Transport securizat de valori şi persoane.
45 Activitate de monitorizare, investigaţie şi
protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor;
activităţi de detectivi particulari; evaluarea
riscurilor în materie de securitate; servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de
consultanţă în domeniul pazei şi protecţiei de
persoane, bunuri şi valori.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04420
(151) 22/06/2016
(732) PRO TELESHOP EXPERT S.R.L.,
Str. Neagoe Vodă nr. 8, demisol,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04421
(151) 22/06/2016
(732) PRO TELESHOP EXPERT S.R.L.,
Str. Neagoe Vodă nr. 8, demisol, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

RO TELESHOP
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, auriu

7 MIRACOLE

(531) Clasificare Viena:240723; 260118;
270501; 270502; 290113;

(591) Culori revendicate:roşu, auriu
(531) Clasificare Viena:190103; 190301;
190303; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi Înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04422
(151) 22/06/2016
(732) CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN, Aleea Barajul
Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap.
65, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 04423
(151) 22/06/2016
(732) VUCICU ELENA, B-dul Pieptănari,
nr. 66A, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
DANS SPORTIV ENERGIA

(540)
FESTIVALUL CRAPULUI

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04424
(151) 22/06/2016
(732) S . C .
MADISON
RAND
PROMOTIONS S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 152, bl. 14, parter,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

MADISON coffee
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04425
(151) 22/06/2016
(732) A S O C I A T I A
ALIANTA
NOASTRA, Str. Sabinelor nr. 31,
corp A, parter, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04426
(151) 22/06/2016
(732) PROMATE TECHNOLOGIES
LIMITED, Flat/21/F, CMA Building,
64 Connaught Road, Central Hong
Kong, , HONG-KONG
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

promate Incredible knowhow
(531) Clasificare Viena:260106; 261325;
270501; 270502;

ALIANŢA NOASTRA
(591) Culori
negru

revendicate:pantone

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Baterii, electrice; cabluri, electrice;
dispozitive periferice pentru computer; seturi
mâini libere pentru telefoane; căşti audio;
pedometre; playere media portabile; aparate de
proiecţie; obturatoare (fotografice); prize, fise
şi alte dispozitive de cuplare; alarme acustice
(sonore); aparate antifurt cu alarmă; baterii
pentru iluminat; incărcatoare de baterii; cabluri
coaxiale; cabluri fibră optică; camere video;
camere cinematografice; aparate de fotografiat;
încărcătoare pentru baterii electrice; cronografe
(aparate de înregistrare a timpului); ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului); busole
direcţionale; compas (instrumente de masură);
tastaturi de calculator; dispozitive de memorie
pentru calculator; suporturi de date magnetice;
suporturi de date optice; drivere pentru
calculatoare; stilouri electronice; traducatoare
electronice de buzunar; etichete electronice
pentru produse (electronic tags for goods);

194C,

(531) Clasificare Viena:260301; 260318;
270315; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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cabluri de fibră optică; încuietori, electrice;
difuzoare; mouse; suporturi pentru mouse;
cititoare de coduri de bare; cititoare optice de
caractere; cititoare (echipament de procesare
a datelor); receptoare (audio & video); baterii
solare; alarme sonore; drivere flash USB; fire
electrice; suporturi pentru incheietura mâinii
pentru folosire cu calculatoare.

(210) M 2016 04409
(151) 22/06/2016
(732) PATRIARHIA ROMANA, Bdul.
Regina Maria nr. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04408
(151) 22/06/2016
(732) S.C. NO LIMIT IMPEX S.R.L.,
Calea Mănăştur nr. 26-28, Jud. Cluj,
400372, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
CATEDRALA NAŢIONALĂ

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu,
gri, cărămiziu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:070103; 250119;
260418; 270511;
NO LIMIT Pad Protection! PAD
PROTECTION GOOD PROTECTION!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi 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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice
şi articole de şelărie.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04411
(151) 22/06/2016
(732) SANDU ECATERINA Intreprindere
Individuala, Str. 13 Decembrie bl. 30,
sc. A, parter, judeţul Dâmboviţa, ,
GAESTI 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 04410
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SECTRON GUARD S.R.L., Str.
Bucureşti bl. 713A, parter, judeţul
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA
(540)

Lumea Dulciurilor
(591) Culori revendicate:ciclam, mov

SECTRON GUARD

(531) Clasificare Viena:080116; 080119;
261112; 270501; 270508; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011503; 260416;
270501; 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; gheaţă.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază .
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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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)
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)

(210) M 2016 04413
(151) 22/06/2016
(732) PAŞCA PETRU, Str. Banu Mărăcine
bl. 8, et. 4, ap. 17, jud. Arad, , ARAD
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

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

(540)
RASPSOZII ZĂRANDULUI

(210) M 2016 04412
(151) 22/06/2016
(732) S . C .
MANDY
FOODS
INTERNATIONAL S.R.L., Intrarea
Abatorului nr. 5, Pavilionu
Administrativ, et. 2, biroul 5, Judeţul
Ilfov, , GLINA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04414
(151) 22/06/2016
(732) S.C. MEMIQ S.R.L., P-ţa.
I.C.Brătianu nr. 4, sc. B, ap. 8, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

RoRo

PROGRESS BY EDUCATION

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:240701; 240723;
270502; 270508; 270510; 290113;
(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.

(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).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04415
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,
Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 3,
subsol, axele A-B 1/2, stalpii 4 1/2 -5,
camera nr.20A şi axele B 1/2 - D,
stalpii 16-16 1/2, camera nr.01D,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04416
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,
Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 3,
subsol, axele A-B 1/2, stalpii 4 1/2 -5,
camera nr.20A şi axele B 1/2 - D,
stalpii 16-16 1/2, camera nr.01D, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Belmondo stil şi eleganţă la îndemâna ta
Andreas & Belmondo
(531) Clasificare Viena:270501;
(591) Culori revendicate:vişiniu, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(531) Clasificare Viena:030611; 200515;
241725; 270501; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04417
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,
Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 3,
subsol, axele A-B 1/2, stalpii 4 1/2 -5,
camera nr.20A şi axele B 1/2 - D,
stalpii 16-16 1/2, camera nr.01D,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04418
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,
Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 3,
subsol, axele A-B 1/2, stalpii 4 1/2 -5,
camera nr.20A şi axele B 1/2 - D,
stalpii 16-16 1/2, camera nr.01D, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ANDREAS

Belmondo

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:030611; 200515;
241725; 270501; 270511; 290112;

(531) Clasificare Viena:030611; 200515;
241725; 270501; 270511; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04419
(151) 22/06/2016
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,
Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 3,
subsol, axele A-B 1/2, stalpii 4 1/2 -5,
camera nr.20A şi axele B 1/2 - D,
stalpii 16-16 1/2, camera nr.01D,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri, negru
(531) Clasificare Viena:030611; 200515;
241725; 251203; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
A&B
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