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Cereri M|rci publicate în 01.02.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00398

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/01/2016 SETRIO SOFT S.R.L.

BizDepozit

2 M 2016 00399

23/01/2016 SETRIO SOFT S.R.L.

BizMarket

3 M 2016 00400

24/01/2016 TATARU SEBASTIAN GABRIEL

ids consulting; integration data
systems

4 M 2016 00401

25/01/2016 LIGA STUDENÚILOR DIN
FACULTATEA DE AUTOMATIC{
ÔI CALCULATOARE

Liga AC LABS LABORATOARE
APLICATE ÎN BENEFICIUL
STUDENÚILOR

5 M 2016 00402

25/01/2016 S.C. D.P.G.M. SECURITY S.R.L.

D.P.G.M. SECURITY

6 M 2016 00403

25/01/2016 S.C. FUTURE LINE INSTAL S.R.L. REPARAÚII CENTRALE service
de calitate oriunde, oricand

7 M 2016 00405

25/01/2016 ANTOHE M{D{LINA FLORINA

Baff

8 M 2016 00406

25/01/2016 PETRE ALEXANDRU CIPRIAN

Baff gel

9 M 2016 00407

25/01/2016 PETRE ALEXANDRU CIPRIAN

Baff PureLUXE

10 M 2016 00408

25/01/2016 CIMPEAN SORIN

Transylvanian Beer Company

11 M 2016 00409

25/01/2016 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

VIRTUOZ

12 M 2016 00410

25/01/2016 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

GRAMOFON WINE

13 M 2016 00411

25/01/2016 COSTACHE SERGIU

XTREME BODY

14 M 2016 00412

25/01/2016 CIMPEAN SORIN

Transylvanian Craft Beer
Company

15 M 2016 00413

25/01/2016 S.C. ROMPARD S.R.L.

ROMPARD

16 M 2016 00414

25/01/2016 S.C. GES FORCE S.R.L.

GES FORCE SECURING THE
UNSECURED

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 00415

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/01/2016 TUDOSE GIGI

Denumire
Marc|
(540)
LOKTAL MEDICAL
ELECTRONICS

18 M 2016 00416

25/01/2016 S.C. RITTER BROKER DE
ASIGURARE SI REASIGURARE
S.R.L.

oneRCA.ro

19 M 2016 00417

25/01/2016 IONESCU MIHART IULIAN

ecopolitic

20 M 2016 00418

25/01/2016 IONESCU MIHART IULIAN

Gazeta de mâine

21 M 2016 00419

25/01/2016 BUTURUGA DAN ANDREI

BERE DE CASA BUTURUGA

22 M 2016 00420

25/01/2016 S.C. CASA SOMEÔEAN{ S.R.L.

Casa someseana

23 M 2016 00421

25/01/2016 S.C. RESTAURANT VULTURUL
S.R.L.

RESTAURANT VULTURUL 1997

24 M 2016 00422

25/01/2016 S.C. MARA TOUR FELIX S.R.L.

FAST FOOD Mc' NEIL

25 M 2016 00423

25/01/2016 S.C. MARA TOUR FELIX S.R.L.

PENSIUNEA NOBLESSE

26 M 2016 00424

25/01/2016 GALVIN DAMIAN JOHN
FITZGERALD

WHITE MOUNTAIN PROPERTY

27 M 2016 00425

25/01/2016 ASOCIAÚIA CENTRUL DE
INOVARE, MARKETING ÔI
BUSINESS

climb

28 M 2016 00426

25/01/2016 S.C. AFI EUROPE
MANAGEMENT S.R.L.

AFI CITY

29 M 2016 00427

25/01/2016 S.C. AFI EUROPE
MANAGEMENT S.R.L.

AFI TECH PARK

30 M 2016 00428

25/01/2016 BURDA ROMANIA S.R.L.

sanatosisafim.ro

31 M 2016 00429

25/01/2016 FUNDATIA ENTREPRENATION

e The Entrepreneurship Academy

32 M 2016 00430

25/01/2016 SIRCON FIRST SRL-D

@ U AROUND YOU

33 M 2016 00431

25/01/2016 S.C. EUROBETON GRUP S.R.L.

EUROBETON GRUP

34 M 2016 00432

25/01/2016 USTINESCU ADRIAN

magnetino love is magnetic

35 M 2016 00434

25/01/2016 BETONAD S.R.L.

BETONPLAST
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 00435

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/01/2016 Henkel AG & Co. KGaA

Denumire
Marc|
(540)
Dovada este în produs!

37 M 2016 00436

25/01/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

ZZ GROUP

38 M 2016 00437

25/01/2016 S.C. IFANTIS ROMÂNIA S.A.

FERRANO

39 M 2016 00438

25/01/2016 FRANCISC-ÚURCANU ELENA

DANSUL INIMII

40 M 2016 00439

25/01/2016 CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA

alergotura.ro clubul t|u s|n|tos

41 M 2016 00440

25/01/2016 CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA

TIMOTION

42 M 2016 00441

25/01/2016 CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA

Tim Motion TimiÕoara se misc|!

43 M 2016 00442

25/01/2016 S.C. DACIA PLANT S.R.L.

DACIA PLANT NATURA MEREU
BINEF{C{TOARE

44 M 2016 00443

25/01/2016 FRANCISC-ÚURCANU ELENA

PRACTICA PUTERII FEMININE

45 M 2016 00444

25/01/2016 GANEA GENTIANA NICOLETA

GENTIANA

46 M 2016 00445

25/01/2016 CAZACU TUDOR
GÂNCU VIACESLAV
PENTELEICIUC GHEORGHII

TRINITY bride

47 M 2016 00446

25/01/2016 GLOBAL MSG
COMMUNICATIONS S.R.L.

1 chat for chat lovers

48 M 2016 00447

25/01/2016 GLOBAL MSG
COMMUNICATIONS S.R.L.

1 CHAT

49 M 2016 00448

25/01/2016 FIRIN PRO DENT S.R.L.

DENTAL SOLUTIONS

50 M 2016 00449

25/01/2016 MARYNK IDEEA S.R.L.

marynk ideea culorile ferestrei
tale
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(210) M 2016 00398
(151) 23/01/2016
(732) SETRIO SOFT S.R.L., Str. Preciziei
nr. 20, Corp A, et. 1, sect. 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI
(540)

(210) M 2016 00399
(151) 23/01/2016
(732) SETRIO SOFT S.R.L., Str. Preciziei
nr. 20, Corp A, et. 1, sect. 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI
(540)

BizDepozit
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

BizMarket
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 magnetica, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00400
(151) 24/01/2016
(732) TATARU SEBASTIAN GABRIEL,
Str. Calea nr. 132, bl. 40, sc. C, ap. 17,
jud. Argeş, 110199, PITEŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00401
(151) 25/01/2016
(732) LIGA STUDENŢILOR DIN
F A C U L T A T E A
D E
A U T O M A T I C Ă
Ş I
CALCULATOARE, Bd. Vasile
Pârvan nr. 2, judeţul Timiş, 333053,
TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(540)

ids consulting; integration data systems
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260407; 260409;
270501; 270508; 270510; 270517;
290113;

Liga AC LABS LABORATOARE
APLICATE ÎN BENEFICIUL
STUDENŢILOR

(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.

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri
(531) Clasificare Viena:011305; 011310;
050105; 050116; 270501; 270502;
270508; 270509; 270510; 270511;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(210) M 2016 00402
(151) 25/01/2016
(732) S.C. D.P.G.M. SECURITY S.R.L.,
Str. Lucian Blaga nr. 9, bl. A31/2, sc.
A, ap. 19, judeţul Vâlcea, , RM.
VÂLCEA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00403
(151) 25/01/2016
(732) S.C. FUTURE LINE INSTAL
S.R.L., Şos Mihai Bravu nr. 75-83, bl.
C17, ap. 79, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

REPARAŢII CENTRALE service de
calitate oriunde, oricand
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, roşu, gri

D.P.G.M. SECURITY

(531) Clasificare Viena:010302; 011505;
011515; 260409; 260416; 270501;
270508; 270510; 290114;

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
260105; 260115; 260118; 260121;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire.

(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.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea paginei web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00405
(151) 25/01/2016
(732) ANTOHE MĂDĂLINA FLORINA,
Str. Emil Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1,
ap. 7, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Baff
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2016 00407
(151) 25/01/2016
(732) PETRE ALEXANDRU CIPRIAN,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 39-49, bl.
12, sc. C, et. 9, ap. 154, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Baff PureLUXE
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00406
(151) 25/01/2016
(732) PETRE ALEXANDRU CIPRIAN,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 39-49, bl.
12, sc. C, et. 9, ap. 154, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Baff gel
(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,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00408
(151) 25/01/2016
(732) CIMPEAN SORIN, Str. Dedradului
nr. 96E, judeţul Mureş, , REGHIN
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00410
(151) 25/01/2016
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, SAT MOCEŞTI ROMANIA
(540)

Transylvanian Beer Company

GRAMOFON WINE

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00409
(151) 25/01/2016
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, , SAT MOCEŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 00411
(151) 25/01/2016
(732) COSTACHE SERGIU, Str. Înfrăţirii
nr. 5A, bl. 67 bis, sc. B, et. 5, ap. 65,
judeţul Prahova, 100202, PLOIEŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
VIRTUOZ

XTREME BODY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi/te
industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; răşini naturale
în stare brută.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

(210) M 2016 00412
(151) 25/01/2016
(732) CIMPEAN SORIN, Str. Dedradului
nr. 96E, judeţul Mureş, , REGHIN
ROMANIA
(540)
Transylvanian Craft Beer Company
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00414
(151) 25/01/2016
(732) S.C. GES FORCE S.R.L., Str.
Antiaeriană nr. 6A48, et. 1, camera 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2016 00413
(151) 25/01/2016
(732) S.C. ROMPARD S.R.L., Calea
Moldovei nr. 213, judeţul Bacău,
600351, BACĂU ROMANIA
(540)

(540)

ROMPARD
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:241501; 241515;
260725; 270502; 270511; 290113;

GES FORCE SECURING THE
UNSECURED

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii

(591) Culori revendicate:alb, negru, argintiu,
roşu, gri
(531) Clasificare Viena:170204; 260305;
9
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270502; 270508; 270509; 270510;
290115;

(210) M 2016 00416
(151) 25/01/2016
(732) S.C. RITTER BROKER DE
ASIGURARE SI REASIGURARE
S.R.L., Str. Vasile Lascar nr. 209, bl.
31A, sc. 2, parter, ap. 45, sector 2,
020499, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Întreţinerea şi repararea sistemelor de
alarmă; instalarea şi mentenanţa sistemelor de
securitate.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00415
(151) 25/01/2016
(732) TUDOSE GIGI, Str. Stadionului bl.
32A, ap. 1, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA

oneRCA.ro
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:031112; 031124;
270508; 270509; 270510; 270515;
290113;

(540)

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

LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00417
(151) 25/01/2016
(732) IONESCU MIHART IULIAN,
B-dul Drumul Taberei nr. 80,bl. C15,
sc. B, ap. 67, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 00418
(151) 25/01/2016
(732) IONESCU MIHART IULIAN,
B-dul Drumul Taberei nr. 80,bl. C15,
sc. B, ap. 67, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ecopolitic
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Gazeta de mâine
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00419
(151) 25/01/2016
(732) BUTURUGA DAN ANDREI, Str.
Bogdan Vodă, nr. 89A, Jud. Suceava,
, RĂDĂUŢI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
071522; 110102; 110104; 110309;
110310; 250119; 270501; 270502;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

BERE DE CASA BUTURUGA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 32 permiţândconsumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00421
(151) 25/01/2016
(732) S.C. RESTAURANT VULTURUL
S.R.L., Str. Blejoiu nr. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00420
(151) 25/01/2016
(732) S.C. CASA SOMEŞEANĂ S.R.L.,
nr. 101, judeţul Cluj, 407 180,
CÂŢCĂU ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

RESTAURANT VULTURUL 1997
(531) Clasificare Viena:030701; 270112;
270502; 270511;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
Casa someseana
(591) Culori revendicate:maro, alb
12
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270508; 270519; 270522; 290102;

(210) M 2016 00422
(151) 25/01/2016
(732) S.C. MARA TOUR FELIX S.R.L.,
nr. 122, judeţul Bihor, , SAT HAIEU
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00424
(151) 25/01/2016
(732) GALVIN DAMIAN JOHN
FITZGERALD, cetăţean străin cu
rezidenţă în România, Bd. Carol I, nr.
47, et. 4, ap. 09, sector 2, Bucureşti, ,
REGATUL UNIT

FAST FOOD Mc' NEIL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de restaurante; cazare temporară.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00423
(151) 25/01/2016
(732) S.C. MARA TOUR FELIX S.R.L.,
nr. 122, judeţul Bihor, , SAT HAIEU
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

WHITE MOUNTAIN PROPERTY
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270508; 270510; 270511;
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.

PENSIUNEA NOBLESSE
(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:010104; 270501;

˜˜˜˜˜˜˜

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23-25.01.2016

domeniul publicităţii, promovării,
marketingului şi managementului.
42 Consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii; servicii în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei; servicii de cercetare
medicală şi farmaceutică; inginerie;
expertizare şi exploatare; dezvoltare software,
programare şi implementare; dezvoltarea
hardware-ului pentru computere.

(210) M 2016 00425
(151) 25/01/2016
(732) ASOCIAŢIA CENTRUL DE
INOVARE, MARKETING ŞI
BUSINESS, Str. Amos Frăncu nr. 6,
ap. 1, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00426
(151) 25/01/2016
(732) S . C .
AFI
EUROPE
MANAGEMENT S.R.L., Bdul.
Vasile Milea nr. 4E, et. 2, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

climb
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, mov, negru

AFI CITY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

(531) Clasificare Viena:011501; 020523;
040505; 270501; 270504; 270505;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative; analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare; studii de
piaţă.
41 Servicii de prelegeri referitoare la
competenţe în domeniul marketingului
(instruire); servicii de instruire în materie de
marketing în comerţul cu amănuntul; cursuri
de instruire în planificarea strategică în

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00427
(151) 25/01/2016
(732) S . C .
AFI
EUROPE
MANAGEMENT S.R.L., Bdul.
Vasile Milea nr. 4E, et. 2, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00428
(151) 25/01/2016
(732) BURDA ROMANIA S.R.L., Bdul.
Decebal nr. 25-29, et. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)
AFI TECH PARK

sanatosisafim.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de editare şi redactare
publicaţii; servicii editoriale şi redactionale
(editare, tehnoredactare, tratamente texte);
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, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii publicare reviste,
inclusiv publicare on-line; exploatarea
publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a publicaţiilor sau periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00429
(151) 25/01/2016
(732) FUNDATIA ENTREPRENATION,
Str. Puţul lui Zamfir nr. 36, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

(210) M 2016 00430
(151) 25/01/2016
(732) SIRCON FIRST SRL-D, B-dul.
Stadionului, bl. 9A, et. 1, ap. 25,
Judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(540)

@ U AROUND YOU
e The Entrepreneurship Academy
(591) Culori revendicate:vişiniu, gri

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru,
orange, negru

(531) Clasificare Viena:241725; 270512;
270517; 270519; 270522; 290112;

(531) Clasificare Viena:241725; 260116;
260118; 270501; 270502; 270508;
290115;

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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beton sau marmură; ciment; amestecuri de
ciment; ciment pentru construcţii; ciment de
umplere; mortar de ciment pentru construcţii.
37 Stratificarea betonului; pomparea
betonului; închirieri de betoniere; închirieri de
pompe de beton; închiriere de aparate pentru
amestecarea betonului; construcţia de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului;
repararea betonului; presarea betonului;
turnarea betonului; concasarea betonului;
nivelarea betonului turnat; construcţia de
structuri de inginerie civilă prin aşezarea
betonului.
39 Transport şi depozitare.
40 Modelarea, prelucrarea betonului; şlefuirea
betonului; recondiţionarea betonului.

(210) M 2016 00431
(151) 25/01/2016
(732) S.C. EUROBETON GRUP S.R.L.,
Str. Ogorului nr. 51/A, judeţul Bihor,
410554, ORADEA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

EUROBETON GRUP

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(210) M 2016 00432
(151) 25/01/2016
(732) USTINESCU ADRIAN, Str. Victor
Manu nr. 42, bl. F, sc. A, ap. 11,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:070108; 070124;
070125; 070311; 240111; 260112;
260116; 260120; 270501; 270508;
270511; 270515; 270517; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Beton preparat; beton armat; dale din
beton; beton gata preparat; piloţi din beton;
beton pentru turnare; cărămizi de beton; plăci
din beton; forme nemetalice pentru beton;
mortar pentru echilibrarea betonului; elemente
din beton pentru pavat; materiale de
construcţie din beton; pietre de pavaj din
beton; materiale agregate folosite la beton;
dale din beton pentru pavajul şoselelor; beton
gata amestecat turnat pe şantier; elemente
prefabricate de construcţii, din beton; beton
industrial folosit la lucrările de construcţii
civile; articole decorative din beton turnat;
plăci de beton; obiecte de artă din piatră,

magnetino love is magnetic
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270504; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
17
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chimici pentru ciment; amestecuri de aditivi
pentru beton; aditivi (chimici) pentru
plastifierea betonului; aditivi folositi la
amestecarea cimentului; aditivi (chimici)
folosiţi la impermeabilizarea betonului;
amestecuri de aditivi chimici pentru beton;
aditivi (chimici) folosiţi împreună cu beton;
aditivi (chimici) folosiţi la repararea
asfaltului; aditivi chimici folosiţi la întărirea
betonului; aditivi chimici folosiţi la întărirea
asfaltului; aditivi (chimici) folosiţi la
impermeabilizarea asfaltului; produse chimice
sub formă de aditivi pentru ciment.

9 Magneţi decorativi; magneţi decorativi
pentru frigider.
42 Design vizual; design industrial; design
grafic; design industrial; design artistic
comercial; design de produs; design de
modele; design pentru magazine; design
pentru indicatoare; design de jucării; design
de bijuterii; design de ambalaje; stilism
(design industrial); servicii de design
mobilier; design interior pentru magazine;
servicii de ilustrare (design); servicii de
design industrial; artă grafică şi design; design
grafic şi industrial; servicii de design
vestimentar; servicii tehnologice privind
designul; design de site-uri web; servicii de
design pentru restaurante; design şi dezvoltare
de produs; design grafic asistat de calculator;
design de ambalaje pentru terţi; design de
mobilier de birou; servicii de design interior şi
exterior.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00436
(151) 25/01/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00434
(151) 25/01/2016
(732) BETONAD S.R.L., Str. Ogorului nr.
51A, Judeţul Bihor, 410554,
ORADEA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

ZZ GROUP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate şi
instrumente pentru codare şi decodare a
semnalelor electrice; unităţi de control de la
distanţă; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; stechere, prize şi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncţiune; benzi,

(540)
BETONPLAST
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Aditivi chimici; aditivi pentru beton; aditivi
chimici pentru ipsos; aditivi chimici pentru
beton; aditivi chimici pentru mortar; aditivi
18
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de la o bază de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole şi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau fără suport şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); servicii
pentru abonament pentru televiziune, radio şi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
şi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din această
clasă cu privire la sau în legătură cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
şi difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
de site-uri web, găzduire site-uri web ale
altora; toate serviciile din această clasă cu
privire la sau în legătură cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; servicii de
informare incluse în această clasă.

discuri şi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice pregătite pentru expoziţie,
înregistrări video şi/sau audio, de comunicare
multimedia pe suport magnetic; dispozitive de
înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legătură cu Internetul; publicaţii
electronice descărcabile; piese (şi accesorii)
pentru toate bunurile menţionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare şi vânzarea de bunuri
în comerţul cu amănuntul şi en-gros; servicii
şi agenţii de publicitate, promovare de
închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanţă, servicii de
consultanţă şi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale şi de management
al afacerilor, servicii de cercetare de piaţă;
servicii de facturare; servicii de publicitate şi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanţă pentru contractant
(abonat) şi pentru semnarea de contracte
(abonamente) şi managementul semnării de
contracte; organizarea şi realizarea de târguri
şi expoziţii cu scop comercial sau publicitar;
difuzarea de publicitate şi subiecte
promoţionale; toate serviciile din această clasă
privitoare sau în legătură cu Internet sau
furnizate on-line de pe internet; furnizarea şi
difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multimedia,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de agenţii ştiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea şi afişarea de
informaţii în afaceri sau în scopuri domestice

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00437
(151) 25/01/2016
(732) S.C. IFANTIS ROMÂNIA S.A.,
Calea Bucureştilor nr. 301 B, Judeţul
Ilfov, *, OTOPENI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 00438
(151) 25/01/2016
(732) FRANCISC-ŢURCANU ELENA,
Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
DANSUL INIMII
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

FERRANO
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00439
(151) 25/01/2016
(732) CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA, Str. Virgil
Madgearu nr. 14, ap. 19, Judeţul
Timiş, 300194, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

alergotura.ro clubul tău sănătos
(531) Clasificare Viena:020919; 270501;
270502; 270508; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
20
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de import-export; lanţ de magazine
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 00441
(151) 25/01/2016
(732) CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA, Str. Virgil
Madgearu nr. 14, ap. 19, Judeţul
Timiş, 300194, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00440
(151) 25/01/2016
(732) CLUBUL SPORTIV ASOCIATIA
ALERGOTURA, Str. Virgil
Madgearu nr. 14, ap. 19, Judeţul
Timiş, 300194, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

Tim Motion Timişoara se miscă!
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
140701; 241725; 270501; 270508;
270509; 270510;

TIMOTION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de import-export; lanţ de magazine
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de import-export; lanţ de magazine
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2016 00442
(151) 25/01/2016
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

DACIA PLANT NATURA MEREU
BINEFĂCĂTOARE
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;
040303; 270508; 270509; 270510;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

(210) M 2016 00443
(151) 25/01/2016
(732) FRANCISC-ŢURCANU ELENA,
Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
PRACTICA PUTERII FEMININE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00444
(151) 25/01/2016
(732) GANEA GENTIANA NICOLETA,
Str. Negoiului nr. 4, ap. 16, Judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA

(210) M 2016 00445
(151) 25/01/2016
(732) CAZACU TUDOR, Str. Constantin
Aricescu nr. 27, bl. 21, sc. A, ap. 9,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) GÂNCU VIACESLAV, Int. Bârsanei
nr. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) PENTELEICIUC GHEORGHII,
Sat Vicovu de Jos, nr. 822, Judeţul
Suceava, , COMUNA VICOVU DE
JOS ROMANIA
(540)

(540)
GENTIANA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii oferite de un artist
vocal-instrumental, divertisment, organizare şi
susţinere spectacole, servicii de compoziţie
muzicală, producţie muzicală, înregistrare în
studio.
˜˜˜˜˜˜˜

TRINITY bride
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00446
(151) 25/01/2016
(732) G L O B A L
M S G
COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Basarabia nr. 7, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 00447
(151) 25/01/2016
(732) G L O B A L
M S G
COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Basarabia nr. 7, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(540)

(540)

1 chat for chat lovers

1 CHAT

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
mov, verde, roşu

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

(531) Clasificare Viena:270508; 270510;
270711; 270717; 290115;

(531) Clasificare Viena:260409; 260417;
260418; 270501; 270502; 270508;
270711; 270717; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00448
(151) 25/01/2016
(732) FIRIN PRO DENT S.R.L., Str.
Buituri nr. 39, Judeţul Hunedoara,
331104, HUNEDOARA ROMANIA

(210) M 2016 00449
(151) 25/01/2016
(732) MARYNK IDEEA S.R.L., Str. Cuza
Vodă nr. 1, ap. 39, Judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)

DENTAL SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:bleu, gri
(531) Clasificare Viena:020910; 260406;
260407; 260414; 270508; 290113;

marynk ideea culorile ferestrei tale

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Stomatologie; asistenţă stomatologică;
stomatologie estetică; consultaţii
stomatologice; consiliere în domeniul
stomatologiei; servicii medicale.

(531) Clasificare Viena:241701; 260409;
261107; 270506; 270508; 270510;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜

35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare;
comercializarea (vanzarea en gros şi en detail)
produselor de tâmplărie, profile din PVC,
feronerie şi accesorii pentru tâmplăria din
PVC; prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare astfel încât terţii să
le cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
promoţii pentru aceste produse; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
25
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legătură cu aceste produse, naţionale şi/sau
din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine.
37 Montare, recondiţionare, reparare şi
întreţinere de tâmplărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimice cu scop industrial sub formă
de balsamuri pentru rufe pentru spălat.
3 Cearceafuri plic, folii, foi, lavete neţesute,
din celuloză sintetică, tratate şi impregnate cu
substanţe pentru spălare şi curăţare; balsamuri
pentru rufe pentru spălat, agenţi de înmuiere,
agenţi de îndepărtare a murdăriei şi a vopselei;
înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi abrazive.
21 Cearceafuri, folii, foi, lavete de celuloză
sintetice (incluse în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00435
(151) 25/01/2016
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589,
DUSSELDORF GERMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Dovada este în produs!
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(210) M 2015 06958
(151) 29/04/2015
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC, 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, 19808,
DELAWARE S.U.A.
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr. 35,
et. 1, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu
(300) Prioritate invocată:
UK00003079653/31/01/2014/GB
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigarete; tutun; produse din tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

TRUE Quality FILTER

