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Cereri M|rci publicate în data de 29/09/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06377 22/09/2016 B & B S.R.L.

POASCA ANGEL
Thera Finest Tea Blends

2 M 2016 06378 22/09/2016 B & B S.R.L.
POASCA ANGEL

Thera FINEST TEA BLENDS

3 M 2016 06379 22/09/2016 STEFAN ADRIAN-VIRGIL PIZZA ADRIAN - Maiestrie pentru
pizza

4 M 2016 06380 22/09/2016 S.C. BIA SI COM S.R.L. GERMAN KITCHENS by
Biasicom

5 M 2016 06381 22/09/2016 SOIMOSAN MONICA Dent Max Beauty

6 M 2016 06382 22/09/2016 AL REFAI MAGDALENA Compac Glass

7 M 2016 06383 22/09/2016 CIUCAÔ CLAUDIU-DAN BIG CHICKEN

8 M 2016 06384 22/09/2016 CARNU ION
CIRNU TONY AURELIAN

MUZICA ACORDEON FOARTE
PLACUTA -REGISTRU-
(DUBLAND MUZICUTA GRAVA
DE LA ACORDEON, CARE
ESTE DENUMITA DE
FABRICANTI -BANDONE-
SEAMANA CU TON XAXOFON)

9 M 2016 06385 22/09/2016 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SFÂNTA MARIA

10 M 2016 06386 22/09/2016 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

REGINA MARIA SFÂNTA MARIA

11 M 2016 06387 22/09/2016 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

MARIA

12 M 2016 06388 22/09/2016 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.A.

HEROES

13 M 2016 06389 22/09/2016 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.A.

HEROES

14 M 2016 06390 22/09/2016 FRUMOSU VALENTIN-COSTIN ECOPAL DISTRIBUTION

15 M 2016 06391 22/09/2016 S.C. AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

KRIEGER DIE BREMSE
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16 M 2016 06392 22/09/2016 S.C. AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

Ai PERFECT ANTIGEL
Concentrat Punem motorul în
miÕcare!

17 M 2016 06393 22/09/2016 COMPACT GREEN SECURITY COMPACT GREEN SECURITY

18 M 2016 06394 22/09/2016 STROE ESTRELLA CARINA Pizza Big Family

19 M 2016 06395 22/09/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. BeMN

20 M 2016 06396 22/09/2016 S.C. ECOTRONIC FARM S.R.L. KYOS

21 M 2016 06398 22/09/2016 DOMINGO TOLEDO DIAZ revimca
PRODUCTOS-SISTEMAS

22 M 2016 06399 22/09/2016 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. ROTINA

23 M 2016 06400 22/09/2016 TIMISOARA CAPITALA
CULTURALA EUROPEANA

2021TimiÕoara 2021 Capital|
European| a Culturii

24 M 2016 06401 22/09/2016 GHIÚA IRINEL APYRYNEU

25 M 2016 06402 22/09/2016 CHIREA ANA-MALINA Institutul pentru Fericire

26 M 2016 06403 22/09/2016 MEIER ELENA ACADEMIA DE CONTROLLING

27 M 2016 06404 22/09/2016 S.C. ECO NRG S.R.L. FISHMANN QUALITY PREMIUM
FISH
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(210) M 2016 06399
(151) 22/09/2016
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ROTINA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06400
(151) 22/09/2016
(732) T I M I S O A R A  C A P I T A L A

CULTURALA EUROPEANA, Bdul.
Constantin Loga Diaconovici nr. 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

2021Timişoara 2021 Capitală Europeană
a Culturii

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123C), negru (pantone process black)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270701;

290112;  

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

16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
ziare; reviste (publicaţii periodice) manuale;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
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scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
şi mijloace pentru decorare şi artă; machete
arhitectonice; materiale plastice pentru
ambalaj; caractere tipografice; forme de tipar;
albume; almanahuri; saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat; broşuri;
semne de cărţi; cărţi; calendare; cutii din
carton sau hârtie; materiale de ambalat cu
bule; plicuri (papetărie); invitaţii (papetărie);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
fluturaşi informativi; forme imprimate;
obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton;
etichete, altele decât din material textil;
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
felicitări; hărţi geografice; hârtie de ambalat;
carnete (papetărie); carnete de scris; pancarte
din carton sau hârtie; timbre de
corespondenţă; cărţi postale; postere;
prospecte; ştampile; instrumente de scris;
materiale de scris.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii de promovare a patrimoniului
cultural şi arhitectural; servicii de promovare
a programelor culturale, servicii de promovare
a evenimentelor culturale; servicii de
publicitate a evenimentelor culturale, servicii
de marketing a evenimentelor culturale;
publicitate online pe o retea de computere;
organizare şi coordonare de programe de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
comunităţii; recrutare de voluntari şi
asigurarea de oportunităţi pentru voluntariat;
organizare de campanii umanitare; sondaje de
opinie; publicitate în aer liber; închirierea
spaţiilor publicitare; procesare a cuvintelor;

producţia de clipuri publicitare; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; publicitate;
pregătirea secţiunilor publicitare; închirierea
de material publicitar; scrierea textelor
publicitare; publicitate radio; prezentări de
produse şi servicii de afişare a produselor;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-şi
asocia produsele şi serviciile cu programe de
premiere; servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; reclame radio; publicitate
televizată; reclame televizate; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; închirierea de aparate de
fotocopiere; închirierea tonomatelor;
închirierea aparaturii şi echipamentelor de
birou; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; servicii de
consultanţă în domeniile de mai sus.
36 Crearea şi colectarea de fonduri în vederea
promovării şi implementării programelor
culturale; crearea şi colectarea de fonduri
pentru susţinerea şi promovarea proiectelor şi
activităţilor în folosul comunităţii; acordarea
de premii, acordarea de burse de studii;
crearea şi colectarea de fonduri pentru
susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii
şi asistenţei sociale, sportului şi recreerii,
protecţiei mediului, protecţiei patrimoniului
cultural şi arhitectural; servicii de
achiziţionare, concesiune şi închiriere
terenuri; servicii de consultanţă în domeniile
de mai sus.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor în scop cultural şi/sau educaţional;
organizarea şi susţinerea concertelor;
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organizarea şi susţinerea conferinţelor în scop
cultural şi/sau educaţional; organizarea şi
susţinerea congreselor în scop cultural şi/sau
educational; organizarea şi susţinerea
seminarilor în scop cultural şi/sau educaţional;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor în
scop cultural şi/sau educaţional; organizare de
festivaluri în scopuri culturale; organizarea şi
susţinerea seminariilor (instruire); organizarea
de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv; organizarea de
manifestaţii publice în scop cultural şi/sau
educaţional; organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional;
organizare şi realizare de târguri şi expoziţii
cu scop cultural şi/sau educaţional;
organizarea de competiţii în scopuri culturale;
organizarea şi coordonarea de ceremonii de
acordare de premii; acordarea de premii;
p u b l i c a r e a  c ă r ţ i l o r ;  p r e z e n t ă r i
cinematografice; editare de casete video;
informaţii referitoare la educaţie; servicii
educaţionale; servicii de desktop publishing;
servicii de amuzament; amuzament; informaţii
despre posibilităţi de amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; organizarea de parade de moda
în scop cultural; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; informaţii despre educaţie;
informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; servicii de instruire;
interpretarea limbajului semnelor; închirierea
filmelor cinematografice; servicii de
interpretariat; servicii de structurare, altele
decât pentru scop publicitar; biblioteci;
servicii de bibliotecă mobilă; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; microfilmare;
fotografie; modelare pentru artişti închirierea
peliculelor de film; închirierea de proiectoare
şi accesorii de film; studiouri de film;
prezentări în săli cinematografice; furnizarea
serviciilor de muzee (prezentări, expoziţii);

servicii de compoziţii muzicale; săli de
concerte; servicii prestate de reporterii de ştiri;
servicii de orchestră; organizarea balurilor;
organizarea de spectacole; prezentarea de
spectacole; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); organizarea competitiilor
sportive; parcuri de distracţii; producţia de
muzică; producţia de programe de radio şi
televiziune; producerea filmelor; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
producerea de programe de radio şi
televiziune; închirierea aparatelor de radio şi
televiziune; informaţii despre posibilităţi de
recreere; producţia de spectacole; traducere;
scrierea textelor, altele decât textele
publicitare; consiliere vocaţională (consiliere
educaţională); servicii de consultanţă în
domeniile de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06384
(151) 22/09/2016
(732) CARNU ION, Str. Muresului nr. 65A,

judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) CIRNU TONY AURELIAN, Str.
Mureşului nr. 65 A, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MUZICA ACORDEON FOARTE
PLACUTA -REGISTRU- (DUBLAND
M U Z I C U T A  G R A V A  D E  L A
ACORDEON, CARE ESTE DENUMITA
DE FABRICANTI  -BANDONE-
SEAMANA CU TON XAXOFON)

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

15 Instrumente muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06385
(151) 22/09/2016
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Charles de Gaulle Plaza, Piaţa
Charles de Gaulle, 011857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SFÂNTA MARIA

(300) Prioritate invocată:
 015846363/21/09/2016/UE
  

(531) Clasificare Viena:241325; 270501;  

(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
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06386
(151) 22/09/2016
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Charles de Gaulle Plaza, Piaţa
Charles de Gaulle, 011857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

REGINA MARIA SFÂNTA MARIA

(531) Clasificare Viena:241325; 270501;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06387
(151) 22/09/2016
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Charles de Gaulle Plaza, Piaţa
Charles de Gaulle, 011857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MARIA

(300) Prioritate invocată:
 015846397/21/09/2016/UE
  
(531) Clasificare Viena:241325; 270501;  

(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
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06388
(151) 22/09/2016
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.A., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEROES

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; programe de
antrenamente fizice, de sport; activităţi sportiv
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06389
(151) 22/09/2016
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.A., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEROES

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; programe de
antrenamente fizice, de sport; activităţi sportiv
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06390
(151) 22/09/2016
(732) FRUMOSU VALENTIN-COSTIN,

Str. Oltului nr. 10, ap. 15, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ECOPAL DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06401
(151) 22/09/2016
(732) GHIŢA IRINEL, Nr. 592A, Comuna

Pucheni, Judeţul Dâmboviţa, , SAT
PUCHENI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

APYRYNEU

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

5 Preparate farmaceutice; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
medicamente pe bază de produse apicole;
suplimente dietetice; laptişor de matcă,
propolis şi venin de albine pentru uz
farmaceutic; polen; suplimente alimentare pe
bază de laptişor de matcă, propolis, polen
şi/sau venin de albine (de uz medical); băuturi
şi alimente dietetice adaptate uzului medical;
digestive pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, rachită, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; stupi; rafturi, rame, faguri şi
cadre pentru stupi; faguri artificiali;

cutii-cuiburi; cuşti pentru matcă; fundaţii
pentru stupi; lăzi din lemn şi plastic; cutii din
lemn şi plastic; piese componente pentru stupi
şi anume: blaturi, intrări, rame, uşi, pardoseli
mobile pentru stupi; tăvi pentru intrarea în
stupi; picioare pentru stupi confecţionate din
lemn şi/sau plastic; colectoare de polen (din
lemn, şi/sau plastic), propolis; produse
decorative (din lemn şi/sau plastic); tâmplărie
artistică.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; şuncă;
mezeluri; extracte de carne; măduvă animală
pentru alimente; lapte şi produse lactate,
brânză; caşcaval, cremă de unt, chefir, iaurt,
băuturi predominant din lapte, fermenţi de
lapte pentru uz culinar; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite; fructe
confiate, fructe glazurate, gustări pe bază de
fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe şi
legume; dulceţuri, gemuri; compoturi; cheag;
ouă; uleiuri şi grăsimi comestibile; polen
preparat pentru alimentaţie.
30 Miere, lăptişor de matcă, propolis, oţet din
miere (de uz alimentar); ceai, băuturi pe bază
de ceai, cacao şi ciocolată; băuturi din
ciocolată şi cacao cu lapte; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; pateuri, placinte, sandwich-uri,
paste alimentare făinoase, macaroane,
spaghete, fermenţi pentru paste dulciuri,
prăjituri, gofre, fondante, şerbeturi, marţipan,
spume de desert, bomboane, praline, biscuiţi,
turtă dulce, tarte, budinci, blaturi pentru tort,
clătite, cremă de prăjituri, preparate şi gustări
pe bază de cereale; condimente şi mixuri de
condimente.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; albine,
polen (materie primă).
35 Publicitate; servicii de marketing; servicii
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de promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse precum: preparate farmaceutice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, medicamente pe bază de
produse apicole, suplimente dietetice, laptişor
de matcă, propolis şi venin de albine pentru uz
farmaceutic, polen, suplimente alimentare pe
bază de laptişor de matcă, propolis, polen
şi/sau venin de albine, băuturi şi alimente
dietetice adaptate uzului medical, digestive
pentru uz farmaceutic, băuturi medicinale,
mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, rachită, înlocuitori ai acestora sau
material plastic, stupi, rafturi, rame, faguri şi
cadre pentru stupi, faguri artificiali,
cutii-cuiburi, cuşti pentru matcă, fundaţii
pentru stupi, lăzi din lemn şi plastic, cutii din
lemn şi plastic, piese componente pentru stupi
şi anume: blaturi, intrări, rame, uşi, pardoseli
mobile pentru stupi, tăvi pentru intrarea în
stupi, picioare pentru stupi confecţionate din
lemn şi/sau plastic, colectoare de polen,
propolis, venin, produse decorative, tâmplărie
artistică, carne, peşte, păsări şi vânat, şuncă,
mezeluri, extracte de carne, maduvă animală
pentru alimente, lapte şi produse lactate,
brânză, caşcaval, cremă de unt, chefir, iaurt,
băuturi predominant din lapte, fermenţi de
lapte pentru uz culinar, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, fructe
confiate, fructe glazurate, gustări pe bază de
fructe, cipsuri din fructe, salate de fructe şi
legume, dulceţuri, gemuri, compoturi, cheag,
ouă, uleiuri şi grăsimi comestibile, polen
preparat pentru alimentaţie, miere, laptişor de
matcă, propolis, oţet din miere, ceai, băuturi
pe bază de ceai, cacao şi ciocolată, băuturi din
ciocolată şi cacao cu lapte, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, pateuri, plăcinte, sandwich-uri,

paste alimentare făinoase, macaroane,
spaghete, fermenţi pentru paste dulciuri,
prăjituri, gofre, fondante, şerbeturi, marţipan,
spume de desert, bomboane, praline, biscuiţi,
turtă dulce, tarte, budinci, blaturi pentru tort,
clătite, cremă de prăjituri, preparate şi gustări
pe bază de cereale; condimente şi mixuri de
condimente, produse agricole, horticole şi
forestiere, boabe şi seminţe crude şi
neprelucrate, fructe şi legume proaspete,
plante şi flori naturale, animale vii, alimente
pentru animale, albine, polen prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială pentru consumatori; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; organizarea de târguri,
festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar, toate în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06377
(151) 22/09/2016
(732) B & B S.R.L., Str. Principală nr.

428C, Jud. Prahova, 107051,
URLETA ROMANIA 

(732) POASCA ANGEL, Str. Ionel Perlea,
nr. 8, et. 2, sector 1, 010209,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Thera Finest Tea Blends

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

30 Ceai; ceaiuri pentru infuzii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06378
(151) 22/09/2016
(732) B & B S.R.L., Str. Principală nr.

428C, Jud. Prahova, 107051,
URLETA ROMANIA 

(732) POASCA ANGEL, Str. Ionel Perlea,
nr. 8, et. 2, sector 1, 010209,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Thera FINEST TEA BLENDS

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

30 Ceai; ceaiuri pentru infuzii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06379
(151) 22/09/2016
(732) STEFAN ADRIAN-VIRGIL, Str.

Sărarilor, nr. 28A, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

PIZZA ADRIAN - Maiestrie pentru pizza

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

43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii

incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06380
(151) 22/09/2016
(732) S.C. BIA SI COM S.R.L., Str. Andrei

Mureşanu nr. 30, parter, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420117, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

GERMAN KITCHENS by Biasicom

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

270524; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06381
(151) 22/09/2016
(732) SOIMOSAN MONICA, Str. M.

Eminescu nr. 34, Jud. Arad, 310085,
ARAD ROMANIA 

(540)

Dent Max Beauty

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

44 Stomatologie; stomatologie estetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06382
(151) 22/09/2016
(732) AL REFAI MAGDALENA, Str.

Crizantemelor nr. 31, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Compac Glass

(591) Culori revendicate:bleu, bleumarin,
verde închis, roşu, alb

  

(531) Clasificare Viena:241508; 260304;
270511; 290115;  

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

21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; materiale de
curăţare; lâbă metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06383
(151) 22/09/2016
(732) CIUCAŞ CLAUDIU-DAN, Str.

Poetului, nr. 1C, bl. R11, sc. A, et. 3,
ap. 14, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

BIG CHICKEN

(531) Clasificare Viena:030703; 260116;
270502;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
bar, cafenea, bistro; servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06402
(151) 22/09/2016
(732) CHIREA ANA-MALINA, Str.

Gilortului nr. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Institutul pentru Fericire

(591) Culori revendicate:roz, oranj, galben,
verde, fuchsia, albastru, mov,
galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 050520;

050521; 270501; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de cercetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06403
(151) 22/09/2016
(732) MEIER ELENA, Str. Baiculesti nr.

29, ap. 44, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACADEMIA DE CONTROLLING

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06404
(151) 22/09/2016
(732) S.C. ECO NRG S.R.L., Str.

Ostroveni nr. 102, Judeţul Dolj,
207440, OSTROVENI ROMANIA 

(540)

FISHMANN QUALITY PREMIUM
FISH
(591) Culori revendicate:albastru închis
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 (531) Clasificare Viena:030901; 030924;
260418; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06391
(151) 22/09/2016
(732) S . C .  A U G S B U R G

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KRIEGER DIE BREMSE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06392
(151) 22/09/2016
(732) S . C .  A U G S B U R G

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ai PERFECT ANTIGEL Concentrat
Punem motorul în mişcare!

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06393
(151) 22/09/2016
(732) COMPACT GREEN SECURITY,

Calea Bucureşti nr. 170, jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

COMPACT GREEN SECURITY

 
(531) Clasificare Viena:050304; 270508;  

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

38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06394
(151) 22/09/2016
(732) STROE ESTRELLA CARINA, Str.

Baba Novac nr. 11, bl. G 17, sc. 1,
parter, ap. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pizza Big Family

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06395
(151) 22/09/2016
(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

(540)

BeMN

(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 cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
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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, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
p r o d u s e  p e n t r u  d i s t r u g e r e a
dăunătorilor;fungicide, erbicide. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06396
(151) 22/09/2016
(732) S.C. ECOTRONIC FARM S.R.L.,

Str. Ion Referendaru nr. 8C, bl. PER 1,
ap. 9, jud. Vâlcea, 240158,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

KYOS

 

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06398
(151) 22/09/2016
(732) DOMINGO TOLEDO DIAZ, Calle

Nuzas, numero 20, primero A-1,
29010, MALAGA SPANIA 

(540)

revimca PRODUCTOS-SISTEMAS

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070112;

070124; 270502;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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