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22.07.2016

Cereri Mărci publicate în 29.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04679

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/07/2016 S.C. ALUTERM GROUP S.R.L.

Parkomatic

2 M 2016 04896

22/07/2016 GOLDAYS EVENTS S.R.L.

DILUDILA

3 M 2016 05154

22/07/2016 STĂNCULEŢ ELENA-NARCISA

eRomâniaTa

4 M 2016 05155

22/07/2016 XMEDITOR ADVERTISING S.R.L. AUTODATA

5 M 2016 05156

22/07/2016 S.C. STAR FORCES SECURITY
S.R.L.

6 M 2016 05157

22/07/2016 S.C. MKD PROFESSIONAL SHOP MKD
S.R.L.

7 M 2016 05158

22/07/2016 S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L.

J.T. CITY GARDEN

8 M 2016 05159

22/07/2016 S.C. DORNA LACTATE S.A.

LaDORNALadyMilk

9 M 2016 05160

22/07/2016 S.C. DORNA LACTATE S.A.

LaDORNA Vitalitate din lapte

10 M 2016 05161

22/07/2016 FUNDATIA PHILANTHROPIA BY
FILADELFIA GROUP

PHILANTHROPIA FILADELFIA
GROUP

11 M 2016 05162

22/07/2016 S.C. DORNA LACTATE S.A.

LaDorna Zile Uşoare

12 M 2016 05163

22/07/2016 S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L.

J.T. LUXURY HOMES

13 M 2016 05164

22/07/2016 IONESCU CLAUDIA

MONDRIAN - Events & Garden

14 M 2016 05165

22/07/2016 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.

TERRA ROMANA CUVEE SISI

15 M 2016 05166

22/07/2016 S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L.

GRĂDINIŢA "MICUL PRINŢ"

16 M 2016 05167

22/07/2016 S.C. EMILIANO-VEST S.R.L.

ROMTALC

17 M 2016 05168

22/07/2016 S.C. AEGIS SECURITY
SERVICES S.R.L.

AEGIS SECURITY SERVICES

18 M 2016 05169

22/07/2016 S.C. BOUTIQUE IMOBILIARE
S.R.L.

Koncept IMOBILIARE

1

Denumire
Marcă
(540)

S.F.S Star Forces Security
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 05170

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
22/07/2016 S.C. HOPHEAD BREWING S.R.L. HOPHEAD BREWING

20 M 2016 05171

22/07/2016 S.C. B & B COLLECTION S.R.L.

B & B collection CADOUL
PREFERAT

21 M 2016 05172

22/07/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

BESTIFLEX

22 M 2016 05173

22/07/2016 IACOB STRUGARU SORIN
CLAUDIU

TUDOR KEBAB

23 M 2016 05174

22/07/2016 S.C. FUTURA GYM S.R.L.

FUTURA GYM

24 M 2016 05175

22/07/2016 S.C. RAISSA GLAM S.R.L.

Raissa Glam

25 M 2016 05176

22/07/2016 MOUNTAIN RESORT S.R.L.

VLA TELECONSTRUCŢIA

26 M 2016 05177

22/07/2016 GOLDAYS EVENTS S.R.L.

MIME UP COMEDY

27 M 2016 05178

22/07/2016 GOLDAYS EVENTS S.R.L.

DILA

28 M 2016 05179

22/07/2016 GOLDAYS EVENTS S.R.L.

DILU

29 M 2016 05180

22/07/2016 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

LOTTO NINJA

30 M 2016 05181

22/07/2016 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

JUMBO NINJA

31 M 2016 05182

22/07/2016 DUMITRESCU IONEL

FONDUL ROMAN DE
GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ECONOMIA SOCIALA

32 M 2016 05183

22/07/2016 S.C. B & B COLLECTION S.R.L.

B&B collection CADOUL
PREFERAT

33 M 2016 05185

22/07/2016 RUSU RITA ANGELA

ANGELA RUSU

34 M 2016 05186

22/07/2016 S.C. ADMARQUE S.R.L.

ADMARQUE

35 M 2016 05187

22/07/2016 JUGANARU NICOLAE-RAZVAN

MTB ACADEMY

36 M 2016 05188

22/07/2016 JUGANARU NICOLAE-RAZVAN

AMBULANTA DE BICICLETE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2016 05189

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
22/07/2016 FILIP VALENTINA

Denumire
Marcă
(540)
VALENTINA FILIP

38 M 2016 05190

22/07/2016 TUDOR SEBASTIAN

FERMA NICOVANI

39 M 2016 05191

22/07/2016 S.C. LAUR ALINA WINERY S.R.L. ZIMBRU

40 M 2016 05193

22/07/2016 TIMOFTE MARINELA CRISTINA

AVIATIA Scoala de Soferi

41 M 2016 05194

22/07/2016 S.C. DEUTEK S.A.

Bye-bye mucegai

42 M 2016 05196

22/07/2016 KISS CLAUDIU VASILE

TRUPA WEST

43 M 2016 05197

22/07/2016 TOMA PETRU-BOGDAN

BOGDAN TOMA

44 M 2016 05198

22/07/2016 HAŞA CĂTĂLIN-MARCEL

Cătălin Haşa www.catalinhasa.ro

45 M 2016 05199

22/07/2016 MUNTEAN FLORIN

RAIONUL DE PEŞTE

46 M 2016 05200

22/07/2016 S.C. TAQUERIA S.R.L.

TAQUERIA

3
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(210) M 2016 04679
(151) 22/07/2016
(732) S.C. ALUTERM GROUP S.R.L.,
Str. Ioan Pop de Cluj nr. 2, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(210) M 2016 04896
(151) 22/07/2016
(732) GOLDAYS EVENTS S.R.L., Str.
Peisajului nr. 66, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05170
(151) 22/07/2016
(732) S.C. HOPHEAD BREWING S.R.L.,
Str. Făgetului, nr. 37A, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRLTIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

Parkomatic
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(300) Prioritate invocată:
/01/04/2016/RO
(531) Clasificare Viena:260411; 260725;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(reparaţii, instalare, întreţinere); sisteme
automate de parcare şi sisteme de control
acces.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

HOPHEAD BREWING
4
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sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:050721; 051101;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05171
(151) 22/07/2016
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,
Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05183
(151) 22/07/2016
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,
Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)

B&B collection CADOUL PREFERAT
B & B collection CADOUL PREFERAT
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270511; 270514;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270511; 270514;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
5
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şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterin,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05172
(151) 22/07/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05173
(151) 22/07/2016
(732) IACOB STRUGARU SORIN
CLAUDIU, Str. Hanciuc nr. 13, bl.
356, sc. A, et. 3, ap. 12, 700350, IAŞI
ROMANIA

(540)
(540)
BESTIFLEX
TUDOR KEBAB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetic plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
6
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(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;
(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.

afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, compilarea
informaţiilor în baze de date, activităţi de
birou, de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, exploatarea sau
compilarea datelor matematice sau statistice;
ofertă de publicaţii şi carte pe hârtie sau în
format electronic, servicii de abonament la
publicaţii; relaţii publice; furnizare de
anunţuri publicitare accesibile prin reţele de
comunicaţii şi de calculatoare, inclusiv prin
Internet şi site-uri de Internet; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; managementul
tranzacţiilor în afaceri; ghid în afaceri;
managementul sistemelor de franciză; servicii
de import-export, lanţ de magazine. icitar.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de catering de
alimente şi băuturi; cafenele; ceainării;
cantine; restaurante; restaurante cu
autoservire; snack-baruri; servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05175
(151) 22/07/2016
(732) S.C. RAISSA GLAM S.R.L., Str.
Puţul Lui Zamfir, nr. 61, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05174
(151) 22/07/2016
(732) S.C. FUTURA GYM S.R.L., Str.
Puţul lui Zamfir, nr. 61, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

Raissa Glam
(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:270501; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încăltaminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FUTURA GYM
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şi de promovare de vânzări; servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzâre; servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; servicii publicitare pentru cărţi;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu materiale tiparite; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu suplimente
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu materiale
educaţionale; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu lucrări de artă;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu produse
alimentare.
41 Furnizare de divertisment video printr-un
site internet; furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet; furnizare de
informaţii despre antrenamentul fizic pe un
site web online; furnizare de informaţii despre
exerciţii fizice pe un site web online; furnizare
de informaţii despre educaţie fizică pe un site
web online; furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site
internet; cursuri de instruire privind sănătatea;
educaţie cu privire la sănătatea fizică; cursuri
de dezvoltare personală; instruire cu privire la
dezvoltarea personală; furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală; cursuri de
meditaţie; cursuri de tehnici de meditaţie;
servicii educative în materie de tehnici de
meditaţie; educaţie; educaţie în domeniul
sănătăţii; tabere de vară (divertisment şi
educaţie); organizare de conferinţe referitoare
la educaţie; organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment); organizare de

(210) M 2016 05154
(151) 22/07/2016
(732) STĂNCULEŢ ELENA-NARCISA,
Bdul. Alexandru cel Bun nr. 11, bl.
D1, sc. C, et. 9, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)
eRomâniaTa

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate pentru site-urile web ale
firmelor; închiriere de spaţiu publicitar pe
site-uri web; furnizare de informaţii de afaceri
comerciale prin intermediul unui site;
promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web;
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web;
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web; publicitate online; publicitate prin
bannere; servicii de publicitate; promovarea
afacerii (publicitate; organizarea de
publicitate; publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; promovare
(publicitate) de călătorii; promovare
(publicitate) de concerte; publicitate pentru
pelicule cinematografice; servicii de
publicitate digitală; servicii de publicitate
pentru arhitecţi; servicii de publicitate în
presă; publicitate pentru terţi pe internet;
servicii de publicitate şi reclamă; servicii de
publicitate şi marketing; servicii de promovare
şi publicitate; servicii de publicitate privind
industria turismului; întocmirea de texte de
publicitate comercială; servicii de publicitate
furnizate prin internet; servicii de publicitate
8
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simpozioane referitoare la educaţie; organizare
de seminarii pe teme de educaţie; servicii de
educaţie referitoare la arta culinară; servicii de
educaţie în materie de nutriţie; educaţie în
domeniul constientizării necesităţii de
mişcare; educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediul; informaţii în
domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet;
furnizarea de recenzii on-line pentru cărţi;
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice.
42 Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web); design de site-uri web; creare de site-uri
pe internet; artă grafică şi design; design de
broşuri.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05156
(151) 22/07/2016
(732) S.C. STAR FORCES SECURITY
S.R.L., Str. Roşia Montană nr. 6, bl.
07, sc. B, et. 3, ap. 74, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
S.F.S Star Forces Security

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05155
(151) 22/07/2016
(732) XMEDITOR ADVERTISING
S.R.L., Str. Iarba Cîmpului nr. 24, et.
1, ap. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05176
(151) 22/07/2016
(732) MOUNTAIN RESORT S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri, nr. 8, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA

(540)
(540)
AUTODATA

VLA TELECONSTRUCŢIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

(591) Culori revendicate:vişiniu (pantone
1815C), verde (pantone 7483C)
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clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor: pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii| din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:010104; 060102;
060104; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05157
(151) 22/07/2016
(732) S.C. MKD PROFESSIONAL SHOP
S.R.L., Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc.
C, ap. 21, sector 6, , 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)

MKD
(591) Culori revendicate:roz fucsia
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05177
(151) 22/07/2016
(732) GOLDAYS EVENTS S.R.L., Str.
Peisajului nr. 66, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05158
(151) 22/07/2016
(732) S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L., Str.
M10,nr. 0- A, zona A, judeţul
Constanţa, , NAVODARI 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)
MIME UP COMEDY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
J.T. CITY GARDEN
(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetate industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05178
(151) 22/07/2016
(732) GOLDAYS EVENTS S.R.L., Str.
Peisajului nr. 66, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
DILA

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2016 05179
(151) 22/07/2016
(732) GOLDAYS EVENTS S.R.L., Str.
Peisajului nr. 66, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05180
(151) 22/07/2016
(732) S . C .
BEST
FOODS
PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moineşti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA

(540)
DILU

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05159
(151) 22/07/2016
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,
Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
DORNA CANDRENILOR
ROMANIA

LOTTO NINJA
(531) Clasificare Viena:270502;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

(540)
LaDORNALadyMilk

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
12
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05181
(151) 22/07/2016
(732) S . C .
BEST
FOODS
PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moineşti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05182
(151) 22/07/2016
(732) DUMITRESCU IONEL, Str. Iuliu
Tetrat nr. 14, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)
FONDUL ROMAN DE GARANTARE A
CREDITELOR PENTRU ECONOMIA
SOCIALA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare.
JUMBO NINJA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05160
(151) 22/07/2016
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,
Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
DORNA CANDRENILOR
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;

(540)
LaDORNA Vitalitate din lapte
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2016 05186
(151) 22/07/2016
(732) S.C. ADMARQUE S.R.L., Str. Maior
Coravu Ion nr. 1-7, bl. C4, sc. B, et. 7,
ap. 85, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)
ADMARQUE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05185
(151) 22/07/2016
(732) RUSU RITA ANGELA, nr. 405A,
Com. Mica, judeţul Cluj, ,
SANMARGHITA ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii juridice legate de
drepturile de proprietate intelectuală; servicii
juridice privind procedurile referitoare la
drepturi de proprietate industrială; servicii de
consiliere profesională legate de drepturile de
proprietate intelectuală; consultanţă juridică
privind drepturile de proprietate intelectuală;
consultanţă în probleme de drepturi de
proprietate industrială.

(540)
ANGELA RUSU

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05187
(151) 22/07/2016
(732) JUGANARU NICOLAE-RAZVAN,
Şos. Iancului nr. 27A, bl. 105D, sc. A,
et. 7, ap. 38, sector 2, 021715,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
MTB ACADEMY
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
40 Tratament de materiale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05190
(151) 22/07/2016
(732) TUDOR SEBASTIAN, Str. Traian nr.
1, bl. E5, sc. 2, et. 8, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05188
(151) 22/07/2016
(732) JUGANARU NICOLAE-RAZVAN,
Şos. Iancului nr. 27A, bl. 105D, sc. A,
et. 7, ap. 38, sector 2, 021715,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

FERMA NICOVANI

AMBULANTA DE BICICLETE
(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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05189
(151) 22/07/2016
(732) FILIP VALENTINA, Str. 1
Decembrie bl. 20, sc. C, et. 1, ap. 7,
judeţul Tulcea, 825 300, MACIN
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
VALENTINA FILIP
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(210) M 2016 05191
(151) 22/07/2016
(732) S.C. LAUR ALINA WINERY
S.R.L., Str. Sticlelor nr. 18C, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA

GROUP
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
020915; 090313; 270501; 290112;
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
ZIMBRU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05161
(151) 22/07/2016
(732) FUNDATIA PHILANTHROPIA BY
FILADELFIA GROUP, Calea
Moldovei nr. 18, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 420096, BISTRIŢA
ROMANIA

(210) M 2016 05193
(151) 22/07/2016
(732) T I M O F T E
MARINELA
CRISTINA, nr. 1, Comuna Sendreni,
judeţul Galaţi, , SAT SENDRENI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

AVIATIA Scoala de Soferi

PHILANTHROPIA FILADELFIA
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decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
solicitate spre protecţie în clasele 1, 2, 19 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de comercializare cu
amănuntul a bunurior din clasele 1, 2, 19;
servicii de informare a consumatorilor; servicii
de comerţ electronic.

(591) Culori revendicate:galben, mov, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:071110; 240125;
261114; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de instruire, şcoală de şoferi
(instruire).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05194
(151) 22/07/2016
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Catanoaia
nr. 3, sector 3, 032903, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05196
(151) 22/07/2016
(732) KISS CLAUDIU VASILE, Str.
Oneştilor nr. 6, bl. D-31, et. 3, ap. 12,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)
Bye-bye mucegai
(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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,

(540)

TRUPA WEST

(531) Clasificare Viena:220105; 220115;
260409; 270515; 270524;

17
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

(210) M 2016 05198
(151) 22/07/2016
(732) HAŞA CĂTĂLIN-MARCEL, Bd.
Revoluţiei 1989 nr. 49, bl. A1, ap. 9,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05197
(151) 22/07/2016
(732) TOMA PETRU-BOGDAN, Str.
Libertăţii nr. 1, bl. 8, sc. B, et. 1, ap.
13, judeţul Hunedoara, ,
HUNEDOARA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

Cătălin Haşa www.catalinhasa.ro

(540)

(531) Clasificare Viena:270510; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

BOGDAN TOMA

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05199
(151) 22/07/2016
(732) MUNTEAN FLORIN, Bd. Iuliu
Maniu nr. 74-76, bl. 5, sc. D, et. 5, ap.
143, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

RAIONUL DE PEŞTE
18
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(531) Clasificare Viena:030924; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de marketing, publicitate şi
promovare; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
administrarea magazinelor; regruparea în
avantajul terţilor, a unor produse diverse,
inclusiv peşte şi produse din peşte, calamari,
caracatiţe, fructe de mare (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail; servicii de vânzare online
de produse diverse; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.
43 Restaurante; servicii de bar; snack-baruri;
bistro; servicii de catering; restaurante cu
specific pescăresc.

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:030413; 030424;
270507; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Salate preparate; sos de avocado
(guacamole); chipsuri (cu excepţia celor din
cereale); şorici de porc prăjit (chicharron);
carne de porc; salată de pui; carne prăjită de
pui; bucăţi de carne de pui; mâncăruri
preparate obţinute din carne de pui (care conţin
în principal carne de pui); pui preparat; pui;
carne de vită; carne de vită preparată; carne de
vită feliată; fasole uscată; fasole; caşcaval;
smântână; ardei (jalapeno) pane şi prăjiţi.
30 Burritos (mâncare mexicană); quesadilla
(preparat culinar mexican); nachos (mâncare
tradiţională mexicană); fajitas (fel de mâncare
mexicană); chalupa (fel de mâncare mexicană);
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican);
taco; chipsuri taco; foi pentru tacos;
condimente pentru taco; sosuri pentru salate;
chipsuri tortilla; sosuri salsa; condimente
alimentare pe bază de ketchup şi sos tip salsa;
sosuri; sos picant; sos iute; sosuri barbecue; sos
de chili; sos de roşii; sosuri pentru mâncare;
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney) şi
paste; sos de ardei iute; produse alimentare
preparate sub formă de sosuri.
31 Fasole crudă; fasole neprelucrată; avocado
crud; avocado neprelucrat; avocado proaspete;
ardei proaspeţi; ardei gras crud; ardei gras
neprelucrat.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05200
(151) 22/07/2016
(732) S.C. TAQUERIA S.R.L., Str.
Siretului nr. 28, judeţul Dolj, 200361,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

TAQUERIA
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(210) M 2016 05163
(151) 22/07/2016
(732) S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L., Str.
M10,nr. 0- A, zona A, judeţul
Constanţa, , NAVODARI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 05164
(151) 22/07/2016
(732) IONESCU CLAUDIA, Str. Orhideelor
nr. 4, Judeţul Vrancea, 620123,
POPESTI ROMANIA
(540)
MONDRIAN - Events & Garden

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare de evenimente de ceremonie.
43 Restaurante de delicatese; restaurante
(servirea mesei); închiriere de săli pentru
evenimente sociale; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

J.T. LUXURY HOMES
(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetate industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05165
(151) 22/07/2016
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.
125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, Str. Al. I. Cuza nr.
58, ap. 5, Judeţul Braşov BRAŞOV
(540)
TERRA ROMANA CUVEE SISI

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

(210) M 2016 05166
(151) 22/07/2016
(732) S.C. J.T. GRUP OIL S.R.L., Str.
M10,nr. 0- A, zona A, judeţul
Constanţa, , NAVODARI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05162
(151) 22/07/2016
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,
Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
DORNA CANDRENILOR
ROMANIA

(540)
GRĂDINIŢA "MICUL PRINŢ"

(540)
LaDorna Zile Uşoare
(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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05167
(151) 22/07/2016
(732) S.C. EMILIANO-VEST S.R.L.,
Comuna Buchin nr. 149, Judeţul
Caraş-Severin, , SAT BUCHIN
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)
ROMTALC
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusi benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05168
(151) 22/07/2016
(732) S.C. AEGIS SECURITY SERVICES
S.R.L., Cartier Central, Bulevardul
Republicii nr. 138, bl. 138, sc. A, ap. 3,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA
(540)

AEGIS SECURITY SERVICES
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
260105; 260115; 290114;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

(210) M 2016 05169
(151) 22/07/2016
(732) S.C. BOUTIQUE IMOBILIARE
S.R.L., Str. Cetăţii nr. 24, Judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRLTIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul Cluj
Cluj-Napoca
(540)

Koncept IMOBILIARE

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:gri, roz, maro închis
(531) Clasificare Viena:250113; 260207;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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