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Cereri m|rci publicate în 01.03.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 01186 23/02/2016 DEKTEL SOLUTIONS S.R.L. IdealGifts.ro since 2010

2 M 2016 01196 23/02/2016 S.C. BELLAFOR S.R.L. TOHAN

3 M 2016 01230 23/02/2016 SECUIANU MELANIA DOINA HN HORECA & NATURA
PENTRU C{ IUBIM NATURA
ÎMPREUN{ RECICL{M

4 M 2016 01231 23/02/2016 GOAIE BOGDAN PAVEL

5 M 2016 01232 23/02/2016 ASOCIAÚIA SOCIETATEA
ROMANA DE MEDICINA FIZICA,
DE RECUPERARE ÔI
BALNEOCLIMATOLOGIE

SOCIETATEA ROMANA DE
MEDICINA FIZICA DE
RECUPERARE SI
BALNEOCLIMATOLOGIE

6 M 2016 01233 23/02/2016 S.C. GLOBAL HOSPITALITY
SOLUTIONS S.R.L.

LUXURY EXCLUSIVE CLUB

7 M 2016 01234 23/02/2016 F{RC{ÔEL ANDREI HANUL CU TRADIÚII

8 M 2016 01235 23/02/2016 PRIM{RIA ORAÔULUI N{S{UD C{TANELE NEGRE

9 M 2016 01236 23/02/2016 S.C. ARIANI IMPEX GENERAL
S.R.L.

LIMPIOZZA

10 M 2016 01237 23/02/2016 S.C. STORM GUARD
PROTECTION S.R.L.

STORM GUARD PROTECTION

11 M 2016 01238 23/02/2016 CAMPEANU ROBERT
CAMPEANU MARIN

Pâinea mea Õi a ta, pâinea cu
maia-BC-Brut|ria Câmpeanu

12 M 2016 01239 23/02/2016 LECCA ANCA DANIELA LECCA ANCA DANIELA

13 M 2016 01240 23/02/2016 KINOPLAN S.R.L. Beauty Boutique by Kinoplan

14 M 2016 01242 23/02/2016 S.C. GREEK TASTE S.R.L. LOVE IS SWEET

15 M 2016 01243 23/02/2016 S.C. GREEK TASTE S.R.L. MARTISOARE DULCI

16 M 2016 01244 23/02/2016 CASA DE AJUTOR RECIPROC A
SALARIATILOR PODUL INALT
VASLUI

CAR
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17 M 2016 01245 23/02/2016 TRYAMM TRADING
CONSULTING S.R.L.

tryamm trusted office solutions

18 M 2016 01246 23/02/2016 SZAKACS BOTOND DENES Dragon Power

19 M 2016 01247 23/02/2016 POSITIVE PROJECTS S.R.L. Positive Projects

20 M 2016 01248 23/02/2016 S.C. COZONAC DOMNESC S.R.L. e'Poale-n Brâu_MGM Alexia

21 M 2016 01249 23/02/2016 S.C. CASA FIRONDA S.R.L. CASA FIRONDA TRAVEL
INVESTMENT BUSINESS

22 M 2016 01250 23/02/2016 S.C. HAIR LAB S.R.L. Château

23 M 2016 01251 23/02/2016 DANILA FLORIN Stone Invest

24 M 2016 01252 23/02/2016 DANILA FLORIN Stone

25 M 2016 01253 23/02/2016 S.C. ABPLUS EVENTS S.R.L. ZEFA ExpoziÛia InternaÛional| de
Animale de Ras| Õi Echipamente
pentru Zootehnice

26 M 2016 01254 23/02/2016 BORN2SUCCEED S.R.L. Bodyshape Transformation
Centre

27 M 2016 01255 23/02/2016 ARSENAL
INTERCOMMUNICATIONS
SERVICES ACCES S.R.L.

ACCES TAXI
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(210) M 2016 01186
(151) 23/02/2016
(732) DEKTEL SOLUTIONS S.R.L., Str.

Arnsberg nr. 2, bl. 21, sc. 2, ap. 22,
judeţul Alba, 510030, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

IdealGifts.ro since 2010
  
(531) Clasificare Viena:090110; 270501;

270502; 270504; 270507; 270508;
270510; 270511; 270702;  

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

35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, prin intermediul paginii
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01196
(151) 23/02/2016
(732) S.C. BELLAFOR S.R.L., Str.

Râmnicu Vâlcea nr. 14, bl. 34A, sc. A,
et. 9, ap. 31, sector 3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOHAN

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01244
(151) 23/02/2016
(732) CASA DE AJUTOR RECIPROC A

SALARIATILOR PODUL INALT
VASLUI, Str. Nicolae Iorga nr. 49, sc.
B, ap. 19, Judeţul Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)

CAR

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
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(531) Clasificare Viena:240715; 240723;
250110; 260304; 260511; 260518;
270501; 270504; 270522; 290115;  

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

36 Servicii ale instituţiilor de credit, altele
decât cele bancare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01230
(151) 23/02/2016
(732) SECUIANU MELANIA DOINA,

Aleea Poiana Vadului nr. 1, bl. OD8,
sc. 3, et. 7, ap. 102, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HN HORECA & NATURA PENTRU CĂ
I U B I M  N A T U R A  Î M P R E U NĂ
RECICLĂM

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:050314; 241513;

270501; 270502; 270504; 270508;
270511; 270522; 290103;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;

articole de legătorie;materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01231
(151) 23/02/2016
(732) GOAIE BOGDAN, Str. Dezrobirii nr.

96, bl. DR4, sc. A, ap. 3, judeţul
Constanţa, 900372, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

PAVEL

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01233
(151) 23/02/2016
(732) S.C. GLOBAL HOSPITALITY

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Morarilor
nr. 2B, et. 2, cam. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUXURY EXCLUSIVE CLUB

(591) Culori revendicate:maro
  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

270501; 270502; 270511; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01234
(151) 23/02/2016
(732) FĂRCĂŞEL ANDREI ,  Str.

Vămăşoaia nr. 9, bl. A37, ap. 3, parter,
judeţul Iaşi, 700649, IAŞI ROMANIA

(540)

HANUL CU TRADIŢII

(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 comercială;
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
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, 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 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
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import-export; lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; catering de alimente şi
băuturi; cafenele; ceainării; cantine;
restaurante cu autoservire; snack-baruri;
servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01235
(151) 23/02/2016
(732) PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,

Piaţa Unirii nr. 15, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 425200, NĂSĂUD
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

CĂTANELE NEGRE

(531) Clasificare Viena:020104; 020122;
020125; 240701; 240723; 270501;
270502;  

(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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 01236
(151) 23/02/2016
(732) S.C. ARIANI IMPEX GENERAL

S.R.L., Str. Reşiţa nr. 18, bl. A18, sc.
B, parter, ap. 18, sector 4, 040926,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIMPIOZZA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01245
(151) 23/02/2016
(732) T R Y A M M  T R A D I N G

CONSULTING S.R.L., Drumul
Valea Cricovului nr. 38 A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tryamm trusted office solutions

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270504; 270506; 270507; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente optice, pentru
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor, echipament pentru prelucrarea
informaţiei, calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

papetărie; articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalare şi configurare reţele de
calculatoare, service pentru copiatoare, faxuri,
imprimante, tipografii.
38 Telecomunicaţii.
42 Programare pentru calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01246
(151) 23/02/2016
(732) SZAKACS BOTOND DENES, Str.

Alexandru Ioan Cuza nr. 28, Jud. Satu
Mare, 440011, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

Dragon Power
  
(531) Clasificare Viena:011505; 040303;

270501; 270502;  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical; suplimente
alimentare; suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01247
(151) 23/02/2016
(732) POSITIVE PROJECTS S.R.L., Str.

Constantin Titel Petrescu nr. 16, bl.
C31, sc. A, et. 1, ap. 12, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.1, cam.31,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Positive Projects

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate (inclusiv în mediul
online); evaluări ale afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; consultanţă în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară; consultanţă în domeniul auditului;
servicii de contabilitate; contabilitate şi audit;
consultaţii şi asistenţă în legatură cu
întocmirea de declaraţii fiscale; întocmire şi
elaborare de declaraţii fiscale; întocmire de
documente referitoare la impozitare; întocmire
de situaţii financiare profesionale; servicii
pentru depunerea declaraţiilor fiscale;
planificarea obligaţiilor fiscale (contabilitate);
întocmire şi analiză de situaţii financiare
pentru afaceri; întocmirea situaţiilor
financiare; servicii de consultanţă în afaceri;
asistenţă şi consultanţă privind managementul
afacerilor; asistenţă şi consultaţii în legatură
cu organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului;
servicii de consultanţă pentru pregătirea şi
realizarea de tranzacţii comerciale; servicii de
consultanţă în afaceri privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri; servicii

de consultanţă privind managementul
riscurilor comerciale; servicii de consultanţă
în afacer i  pr ivind performan ţele
întreprinderilor; asistenţă, consiliere şi
consultanţă privind planificarea comercială;
consultanţă în domeniul afacerilor privind
finanţarea dezvoltării; consultanţă în materie
de eficienţă a afacerilor; consultanţă de afaceri
privind managementul riscului; consultanţă
privind organizarea şi economia întreprinderii;
consultanţă privind organizarea şi
funcţionarea afacerilor; consultanţă în
planificarea afacerilor; consultanţă
profesională cu privire la deschiderea unei
afaceri; dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor; în general, servicii de
consultan ţă  din sfera dezvoltăr i i
organizaţionale adresate iniţiativelor
a n t r e p r e n o r i a l e
(PFA/IF/II,SRL/microîntreprinderi) şi
organizaţiilor nonprofit (de exemplu,
consultanţă strategică, oportunităţi de
finanţare, modele de afaceri); contabilitate.
36 Servicii de consultanţă financiară; analiză
şi consultanţă financiară; consultanţă
financiară corporatistă; consultanţă financiară
privind lichidările; consultanţă financiară
privind împrumuturile; servicii computerizate
de consultanţă financiară; consultanţă
financiară privind managementul riscului;
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
financiară; consultanţă financiară privind
cumpărarea şi vânzarea de afaceri; consultanţă
financiară privind efectuarea de operaţiuni de
plată fără numerar; analiză economică
financiară; servicii de consultanţă fiscală;
consultanţă fiscală (nu contabilitate);
informaţii financiare; management financiar;
servicii financiare de lichidare a afacerilor;
realizare de expertize şi evaluări fiscale;
planificare fiscală (nu contabilitate); servicii
de consiliere financiară privind planificarea
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fiscală; asistenţă fiscală pentru audit; servicii
de planificare fiscală a afacerii (nu
contabilitate); evaluări în domeniile financiar
şi fiscal; consiliere financiară privind
impozitarea; consultanţă pe aspecte fiscale în
context internaţional; servicii personalizate de
consultanţă ce acoperă fie aspecte generale
din domeniile financiar şi fiscal (menite să
faciliteze un management financiar eficient),
fie tratamentul fiscal aplicabil unor speţe
concrete (tranzacţii derulate sau viitoare,
planificare, restructurări); servicii specializate
de asistenţă pentru raportarea non-financiară
sau raportarea de sustenabilitate (asistenţă
efectivă pentru întocmirea de rapoarte în
conformitate cu standardele sau bunele
practici internaţionale); analiză financiară;
colectare de informaţii financiare; evaluare
financiară.
41 Educaţie; instruire; servicii de instruire şi
formare profesională în domeniile financiar,
fiscal, contabil şi pentru managementul
afacerilor; pregătire şi furnizare de programe
personalizate de pregătire profesională în
domeniile financiar, fiscal şi contabil,
programe personalizate de tip dezvoltare
antreprenorială şi programe de formare în
domeniul sustenabilităţii afacerilor (în format
de curs clasic şi/sau prin intermediul unei
platforme de e-learning); organizarea şi
susţinerea seminarilor; editare, furnizare şi
publicare de materiale şi publicaţii ce vizează
domeniile financial, fiscal, contabil şi
management de afaceri (inclusiv publicaţii
electronice nedescărcabile, pentru mediul
on-line); furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01237
(151) 23/02/2016
(732) S . C .  S T O R M  G U A R D

PROTECTION S.R.L., Comuna
Valea Călugărească, nr. 71, Jud.
Prahova,  SAT PANTAZI ROMANIA

(540)

STORM GUARD PROTECTION

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:140702; 230101;

240115; 241301; 260116; 260118;
270501; 270502; 290113;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01238
(151) 23/02/2016
(732) CAMPEANU ROBERT, Calea

Domnească nr. 321, Jud. Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(732) CAMPEANU MARIN, Calea
Domnească nr. 321, Jud. Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Pâinea mea şi a ta, pâinea cu
maia-BC-Brutăria Câmpeanu

(591) Culori revendicate:maro, bej
  
(531) Clasificare Viena:080101; 090110;

270501; 270502; 270505; 270508;
270522; 290112;  

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

30 Pâine, patiserie şi cofetărie, drojdie în
general şi în special: pâine albă cu maia; pâine
integrală cu maia; pâine intermediară cu maia;
pâine cu cartofi şi maia; pâine cu seminţe şi
maia; pâine intermediară cu făină de mălai;
pâine cu secară; pâine ciabatta cu maia;
baghetă franţuzeasca; chiflă simplă; chiflă cu
seminţe; plăcintă cu brânză; plăcintă cu mere;
plăcinta cu dovleac; cheesecake; săraţele cu
brânză; săraţele de post; săraţele integrale;
pricomigdale; prăjitură cu morcovi, maia,
fermenţi, plămădeală pentru pâine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01239
(151) 23/02/2016
(732) LECCA ANCA DANIELA, Aleea

Alexandru nr. 9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
LECCA ANCA DANIELA

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

42 Consultanţă în inginerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01240
(151) 23/02/2016
(732) KINOPLAN S.R.L., Str. Nicolae

Iorga, nr. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Beauty Boutique by Kinoplan
  
(531) Clasificare Viena:010103; 250113;

250125; 270501; 270502; 270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, saloane de frumuseţe, saloane de
coafură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01242
(151) 23/02/2016
(732) S.C. GREEK TASTE S.R.L., Str.

Baicului nr. 2, bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap.
35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOVE IS SWEET

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01243
(151) 23/02/2016
(732) S.C. GREEK TASTE S.R.L., Str.

Baicului nr. 2, bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap.
35, sector 2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MARTISOARE DULCI

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01248
(151) 23/02/2016
(732) S.C. COZONAC DOMNESC S.R.L.,

Comuna Stauceni nr. 334, Judeţul
Botoşani, , SAT TOCILENI
ROMANIA 

(740) MARIA HAISAN, Calea Naţională nr.
65, bl. I3, sc. C, ap.10, et.4, Judeţul
Botoşani BOTOSANI

(540)

e'Poale-n Brâu_MGM Alexia

 
(531) Clasificare Viena:050520; 050523;

250113; 250125; 270501; 270502;
270510; 270515;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate de
cereale, pâine, patiseria şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01249
(151) 23/02/2016
(732) S.C. CASA FIRONDA S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 122C/S, biroul
2, ap. 2, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

CASA FIRONDA TRAVEL
INVESTMENT BUSINESS

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070311;

070325; 070508; 071120; 071125;  

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

36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01232
(151) 23/02/2016
(732) ASOCIAŢIA SOCIETATEA

ROMANA DE MEDICINA
FIZICA, DE RECUPERARE ŞI
BALNEOCLIMATOLOGIE, Bd.
Basarabia nr. 49, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA ROMANA DE
MEDICINA FIZICA DE RECUPERARE
SI BALNEOCLIMATOLOGIE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

261107; 261113; 270501; 270502;  

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

35 Servicii de promovare a comunicării, a
schimbului de idei şi a experienţei
profesionale; promovarea activităţiilor de
cercetare ştiinţifică; activităţi editoriale
(edi tare de publica ţ i i ,  redactare,
tehnoredactare).
41 Servicii de educaţie profesională şi
ştiinţifică; organizarea de cursuri privind
schimbul de idei şi experienţă profesională;
organizarea şi participarea la manifestări
ştiinţifice local, naţional şi internaţional;
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elaborarea programelor de pregătire teoretice
şi practice; activităţi editoriale (editare de
cărţi).
45 Servicii privind reprezentarea membrilor
pe lângă autorităţi; organizaţii naţionale şi
internaţionale (servicii juridice); servicii de
elaborare şi aplicare a normelor profesionale,
etice şi juridice (servicii legislative).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01250
(151) 23/02/2016
(732) S.C. HAIR LAB S.R.L., Str. Şerban

Cantacuzino nr. 77, Fost Drumul
Potcoavei nr. 29, judeţul Ilfov, 77190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Château

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

44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01251
(151) 23/02/2016
(732) DANILA FLORIN, B-dul Unirii nr.

5, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Stone Invest

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01252
(151) 23/02/2016
(732) DANILA FLORIN, B-dul Unirii nr.

5, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Stone

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01253
(151) 23/02/2016
(732) S.C. ABPLUS EVENTS S.R.L., Str.

Ungheni nr. 2, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

ZEFA Expoziţia Internaţională de
Animale de Rasă şi Echipamente pentru
Zootehnice
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(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu, roşu
închis, roşu deschis, kaki (pantone
553C), negru (pantone Black)

  
(531) Clasificare Viena:090109; 270501;

270502; 290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01254
(151) 23/02/2016
(732) BORN2SUCCEED S.R.L., Str.

Eufrosin Poteca nr. 42A, et. 1, Camera
4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Bodyshape Transformation Centre

(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).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
a g r i c u l t u r ă ,  h o r t i c u l t u r ă  ş i  d e
silvicultură.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01255
(151) 23/02/2016
(732) A R S E N A L

INTERCOMMUNICATIONS
SERVICES ACCES S.R.L., Str.
Valea Ursului nr. 22, parter, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACCES TAXI

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜




