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Cereri M|rci publicate în data de 02/03/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 00338

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/02/2016 S.C. HIDRONIC S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
HIDRONIC MIÔC{M APA.
MENÚINEM VIAÚA

2 M 2016 01127

24/02/2016 ASIMIONESEI CLAUDIU FLORIN

BZI

3 M 2016 01148

24/02/2016 S.C. MIG 2000 S.R.L.

LA OALA catering & autoservire
Mâncare delicioas| direct la tine
acas|!

4 M 2016 01166

24/02/2016 S.C. SANIMED INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

ProBios

5 M 2016 01256

24/02/2016 IONESCU TRAIAN

ROMARIS

6 M 2016 01257

24/02/2016 S.C. ELSID S.A.

ELSICARB

7 M 2016 01258

24/02/2016 S.C. ELSID S.A.

ELSID CARBON ENGINEERING

8 M 2016 01259

24/02/2016 S.C. CLAUDIA RAWLINGS
FASHION SRL-D

Claudia Rawlings

9 M 2016 01260

24/02/2016 S.C. KA PLUS PGI TRADE S.R.L.

BALKAN FOODS

10 M 2016 01261

24/02/2016 S.C. HAME ROMÂNIA S.R.L.

Hamé Select

11 M 2016 01262

24/02/2016 S.C. PRODLACTA S.A.

din 1900 tradiÛie în prelucrarea
laptelui

12 M 2016 01263

24/02/2016 SELIS ANALIA VICTORIA
CASTRO MARIANO

ArgEnTango

13 M 2016 01264

24/02/2016 S.C. PARAVION TOUR S.R.L.

PARAVION

14 M 2016 01265

24/02/2016 S.C. SECURITFORCE
PROTECTION SERVICES S.R.L.

SFPS

15 M 2016 01266

24/02/2016 S.C. ROGRI IMPEX S.R.L.

Rogri

16 M 2016 01267

24/02/2016 S.C. PARAVION TOUR S.R.L.

www.paravion.ro

17 M 2016 01268

24/02/2016 M{RCUÔ BOGDAN GRIGORE

Corul Angeli
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 01269

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/02/2016 AUTOVALET FLEET
MANAGEMENT S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
AUTOVALET COMPLETE
SERVICES

19 M 2016 01270

24/02/2016 S.C. PARAVION TOUR S.R.L.

PARAVION

20 M 2016 01271

24/02/2016 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. TYMBARK Stiu ce mananc

21 M 2016 01272

24/02/2016 S.C. MIRDATOD S.R.L.

Nobiletto CaÕcaval boieresc!

22 M 2016 01273

24/02/2016 NEPI SEVEN BUSINESS
MANAGEMENT S.R.L.

SHOPPING CITY TIMIÔOARA

23 M 2016 01274

24/02/2016 SEVERIN SHOPPING CENTER
S.R.L.

SEVERIN SHOPPING CENTER

24 M 2016 01275

24/02/2016 S.C. TASTE OF ASIA SRL-D

TASTE OF ASIA

25 M 2016 01276

24/02/2016 S.C. PREFERA FOODS S.A.

C{MARA cu bucate. Din Úara
MoÛilor

26 M 2016 01277

24/02/2016 S.C. NIOS S.R.L.

DUSA

27 M 2016 01278

24/02/2016 S.C. NIOS S.R.L.

DUSADOOR

28 M 2016 01279

24/02/2016 S.C. NIOS S.R.L.

NYOS

29 M 2016 01280

24/02/2016 S.C. INKSPIRED S.R.L.

INKSPIRED

30 M 2016 01281

24/02/2016 S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX S.R.L.

TARALINI

31 M 2016 01282

24/02/2016 S.C. BASAROM COM S.R.L.

NEVA

32 M 2016 01283

24/02/2016 S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX S.R.L.

MR. Snacko

33 M 2016 01284

24/02/2016 S.C. DOCNET S.R.L.

TOBACCO % DISCOUNT

34 M 2016 01285

24/02/2016 S.C. INTERGAMES S.R.L.

MAGIC BET

35 M 2016 01286

24/02/2016 S.C. BETTY ICE S.R.L.

BETTY ICE Cherry CRUNCH

36 M 2016 01287

24/02/2016 S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

LUK PETROTEL-LUKOIL
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2016 01288

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
24/02/2016 S.C. HADASA S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
HADASA

38 M 2016 01289

24/02/2016 ANCUTA ALEXANDRU-CRISTIAN CRISTI NUCA

39 M 2016 01290

24/02/2016 BALU DUMITRU-FLORIN

CHIÔC{U MOLCOM DE LA
ÚAPU

40 M 2016 01292

24/02/2016 LIDAS S.R.L.

BenneFit

41 M 2016 01293

24/02/2016 S.C. DRAGON STORE S.R.L.

ZULIX

42 M 2016 01294

24/02/2016 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
CULTURA EDUCATIE SI SPORT

RESPECT{ TOT

43 M 2016 01295

24/02/2016 CARNU ION

GENERATOARE
ELECTRICITATE
ASEZATE GRUPAT
BOBINE SI BALANSOARE
CU MAGNETI
PERMANENTI CARE SE
BALANSEAZA IN LANT
ACTIONATE MAGNETIC de
catre un singur balansoar
activat de un acumulator care
isi recupereaza electricitatea
din bobina pe care o activeaza,
iar de la celelalte generatoare
se incarca acumulatori

44 M 2016 01297

24/02/2016 TERAPLAST LOGISTIC S.R.L.

TERAPLAST LOGISTIC

45 M 2016 01298

24/02/2016 DIGITAL MOBILE INNOVATION
S.R.L.

D DEX.RO

46 M 2016 01299

24/02/2016 GHEORGHE DOJA
COOPERATIVA AGRICOLA

Gheorghe Doja Cooperativa
Agricola

47 M 2016 01300

24/02/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
JUNIOR SWIM IAÔI

ASOCIAÚIA CLUB SPORTIV
"JUNIOR SWIM" IAÔI / "GATA
CU B{L{CEALA, ÎNVAÚ{ S{
ÎNOÚI"

48 M 2016 01301

24/02/2016 POP MARIUS CRISTIAN

de-top.ro De Top
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de calculat, echipamente deprelucrare a
datelor şi calculatoare; echipamente pentru
stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

(210) M 2016 00338
(151) 24/02/2016
(732) S.C. HIDRONIC S.R.L., Str.
Corneliu Coposu nr. 127, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01127
(151) 24/02/2016
(732) A S I M I O N E S E I
CLAUDIU
FLORIN, Str. Muntenimii bl. 591, et.
4, ap. 14, tr. 2, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA

HIDRONIC MIŞCĂM APA.
MENŢINEM VIAŢA
(591) Culori revendicate: albastr, gri, alb
(531) Clasificare Viena:011523; 261112;
261121; 270501; 270508; 270510;
270511; 270512; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Ziare, reviste, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase;
materiale de instruire sau învăţământ cu
excepţia aparatelor; caractere tipografice;
clişee; produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
de birou, constituire baze de date.
38 Servicii de transmitere mesaje, comunicaţii
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de creare şi menţinere site-uri web
internet; servicii în domeniul calculatoarelor;
reconstituire baze de date.
45 Servicii de proprietate intelectuală, drept
de autor.
˜˜˜˜˜˜˜

BZI
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(210) M 2016 01148
(151) 24/02/2016
(732) S.C. MIG 2000 S.R.L., Str. Bufet
Tomis, nr. 1, Judeţul Constanţa, ,
MAMAIA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, Bdul.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, ap. 32,
Judeţul Constanţa CONSTANŢA
(540)

(210) M 2016 01166
(151) 24/02/2016
(732) S.C. SANIMED INTERNATIONAL
IMPEX
S.R.L.,
Şos.
Bucureşti-Măgurele nr. 70F, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ProBios
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri
(531) Clasificare Viena:011301; 011310;
011315; 270501; 270502; 290112;
(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,
uleiui esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializare.

LA OALA catering & autoservire
Mâncare delicioasă direct la tine acasă!
(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis
(531) Clasificare Viena:011511; 250119;
270501; 270502; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică tip
autoservire şi catering.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01267
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PARAVION TOUR S.R.L., Str.
Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01268
(151) 24/02/2016
(732) MĂRCUŞ BOGDAN GRIGORE,
Str. Constantin Brâncuşi nr. 175-177,
sc. 2, ap. 38, Judeţul Cluj, 400458,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
Corul Angeli

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment prestate de
formaţii muzicale; oferire de divertisment
muzical de către formaţii vocale; prezentare
de spectacole în direct susţinute de o formaţie
muzicală; servicii de divertisment sub formă
de spectacole susţinute de o formaţie
muzicală; concerte în direct susţinute de
formaţii muzicale; divertisment muzical oferit
de către formaţii instrumentale; formare
muzicală (cu scop educativ); educaţie
muzicală; producţia de muzică; înregistrări de
muzică; reprezentaţii de muzică live; coruri de
muzică gospel; prezentare de concerte
muzicale; prezentare de reprezentaţii
muzicale; reprezentaţii teatrale, reprezentaţii
muzicale; producţie de înregistrări muzicale;
publicare de texte muzicale; producţie de
videouri muzicale; servicii de compoziţii
muzicale; publicare de partituri muzicale;
organizare de spectacole muzicale (cu scop
educaţional şi cultural); organizare de
interpretări muzicale; reprezentaţii muzicale în
direct; concerte muzicale pentru televiziune;
producţie de spectacole muzicale; concerte de
muzică în direct; compunere de muzică pentru
terţi; interpretare de muzică şi canto;
spectacole cu muzică în direct; regie artistică
pentru spectacolele muzicale; servicii de

www.paravion.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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editare şi înregistrare muzicale; spectacole în
direct susţinute de trupe muzicale;
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale; furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
MP3 (nedescărcabile); muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web de
pe internet cu muzică în format MP3; muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
Internet; spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web cu muzică în
format MP3 de pe internet; punerea la
dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet;
organizare de divertisment pentru nunţi;
educaţie; divertisment; divertisment muzical;
activităţi culturale; activităţi sportive şi
culturale; organizarea de spectacole culturale;
furnizare de activităţi culturale; coordonare de
evenimente culturale; organizarea de
spectacole în scopuri culturale; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; ateliere
organizate în scopuri culturale; organizare de
festivaluri în scopuri culturale; organizarea de
festivaluri în scopuri culturale; organizare de
conferinţe în materie de activităţi culturale;
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative.

(210) M 2016 01269
(151) 24/02/2016
(732) A U T O V A L E T
FLEET
MANAGEMENT S.R.L., Str. 22
Decembrie nr. 6, ap. 36, Judeţul
Maramureş, 435300, CAVNIC
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

AUTOVALET COMPLETE SERVICES
(531) Clasificare Viena:090302; 090313;
270504; 270506; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; servicii de intermediere afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01270
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PARAVION TOUR S.R.L., Str.
Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 01292
(151) 24/02/2016
(732) LIDAS S.R.L., Str. Brăilei nr. 28, Jud.
Tulcea, , MINERI ROMANIA
(540)
BenneFit
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie şi anume: grisine, covrigei, cozonaci,
batoane, chifle, cornuri, colaci, biscuiţi,
blaturi pentru pizza, blaturi pentru tort,
gogoşi, brioşe, fursecuri, saleuri, turtă dulce,
ştrudele, placinte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţiei comercială;
organizarea de expoziţii şi târguri cu scop
comercial sau publicitar; servicii de
marketing, marketing direct, activităţi de
studiere a pieţei şi de sondaj; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

PARAVION
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:180503; 260403;
261114; 270507; 270508; 270511;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01293
(151) 24/02/2016
(732) S.C. DRAGON STORE S.R.L.,
B-dul Lacul Tei nr. 1Bis, parter,
Camera 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 01272
(151) 24/02/2016
(732) S.C. MIRDATOD S.R.L., nr. 273,
Judeţul Mureş, , COMUNA
IBANESTI ROMANIA
(540)

(540)
ZULIX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

Nobiletto Caşcaval boieresc!

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:auriu
8580C), negru

(210) M 2016 01271
(151) 24/02/2016
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,
ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

(pantone

(531) Clasificare Viena:060104; 270501;
270502; 270504; 270507; 270508;
270511; 290112;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.

TYMBARK Stiu ce mananc
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, produse
coapte, produse de panificaţie, plăcinte dulci
sau sărate, prăjiturici uscate (patiserie),
biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte, biscuiţi săraţi,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii; servicii de dispecerat taxi,
activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără
cablu.
39 Transport; organizarea de călătorii; taxi
(transport); închirieri de maşini (rent a car).

(210) M 2016 01294
(151) 24/02/2016
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU
CULTURA EDUCATIE SI SPORT,
Str. Munţii Gurghiului, nr. 42, sector
6, 60316, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
RESPECTĂ TOT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; acitivităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01257
(151) 24/02/2016
(732) S.C. ELSID S.A., Str. Unirii nr. 5,
Jud. Dâmboviţa, , TITU ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01256
(151) 24/02/2016
(732) IONESCU TRAIAN, B-dul Mamaia
nr. 91, bl. L.S. 9, sc. A, et. 1, ap. 6,
jud. Constanţa, 900657,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)
ELSICARB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Grafit pentru uz industrial, carbon, sodă
calcinată, dispersanţi de petrol, carbid, negru
de fum pentru uz industrial, carbid de siliciu,
cocs petrol calcinat, cocs petrol grafitizat.
3 Carbură de siliciu, carburi metalice
(abrazive), carbid siliconic (abraziv).
4 Antracit, vaselină pentru uz industrial, eter
de petrol, grafit lubrifiant, cărbune, energie
electrică.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; toate aceste servicii

(540)

ROMARIS
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270504; 270508; 270512; 290112;
10
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1 Grafit pentru uz industrial, carbon, sodă
calcinată, dispersanţi de petrol, carbid, negru
de fum pentru uz industrial, carbid de siliciu,
cocs petrol calcinat, cocs petrol grafitizat.
3 Carbură de siliciu, carburi metalice
(abrazive), carbid siliconic (abraziv).
4 Antracit, vaselină pentru uz industrial, eter
de petrol, grafit lubrifiant, cărbune, energie
electrică.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; toate aceste servicii
referitoare la produsele din clasele 1 din
clasele 1, 3, şi 4 şi la serviciile din clasele 39
şi 40.
39 Distribuirea de energie, distribuirea de
energie electrică.
40 Producerea de energie.

referitoare la produsele din clasele 1 din
clasele 1, 3, şi 4 şi la serviciile din clasele 39
şi 40.
39 Distribuirea de energie, distribuirea de
energie electrică.
40 Producerea de energie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01258
(151) 24/02/2016
(732) S.C. ELSID S.A., Str. Unirii nr. 5,
Jud. Dâmboviţa, , TITU ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01259
(151) 24/02/2016
(732) S.C. CLAUDIA RAWLINGS
FASHION SRL-D, Str. Principală nr.
35, Comuna Ucea, judeţul Braşov, ,
SAT CORBI ROMANIA
(540)
ELSID CARBON ENGINEERING
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:010315; 011509;
030301; 030324; 270501; 270502;
270507; 290113;

Claudia Rawlings
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;
030724; 270501; 270502; 270508;
270515;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11
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(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2016 01295
(151) 24/02/2016
(732) CARNU ION, Str. Muresului nr. 65A,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)
GENERATOARE ELECTRICITATE
ASEZATE GRUPAT BOBINE SI
BALANSOARE CU MAGNETI
PERMANENTI CARE SE BALANSEAZA
IN LANT ACTIONATE MAGNETIC de
catre un singur balansoar activat de un
acumulator care isi recupereaza electricitatea
din bobina pe care o activeaza, iar de la
celelalte generatoare se incarca acumulatori

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01260
(151) 24/02/2016
(732) S.C. KA PLUS PGI TRADE S.R.L.,
Calea Moşilor nr. 158, Mansardă,
Birou 4, sector 2, 020883,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BALKAN FOODS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

12
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(210) M 2016 01261
(151) 24/02/2016
(732) S.C. HAME ROMÂNIA S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri nr. 81, Judetul Olt,
, CARACAL ROMANIA

(210) M 2016 01263
(151) 24/02/2016
(732) SELIS ANALIA VICTORIA, Bd.
Regina Maria nr. 48, ap. 4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CASTRO MARIANO, Str. Comana
22, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:250119; 260406;
260408; 270501; 270502; 270511;
270524;

(210) M 2016 01264
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PARAVION TOUR S.R.L., Str.
Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(540)
PARAVION

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
13
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Sisteme de alarmă.
37 Întreţinerea şi repararea sistemelor de
alarmă; instalarea şi mentenanţa sistemelor de
securitate.
39 Transport de valori în vehicule securizate;
transport de bani şi valori; transport de valori
păzit.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01265
(151) 24/02/2016
(732) S . C .
SECURITFORCE
PROTECTION SERVICES S.R.L.,
Şos. Mihai Bravu nr. 62A, Corp A,
cam. 1, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01266
(151) 24/02/2016
(732) S.C. ROGRI IMPEX S.R.L., Str.
Tribunei nr. 22, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

SFPS

Rogri

(591) Culori revendicate:albastru

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
270502; 270508; 270522; 290104;

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 290113;

14
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(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01273
(151) 24/02/2016
(732) N E P I S E V E N B U S I N E S S
MANAGEMENT S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 301-311, et. 3, biroul nr.
21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUŞEL, Str. Nicolae
Racotă nr. 4, bl. 69, ap. 32, Sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01297
(151) 24/02/2016
(732) TERAPLAST LOGISTIC S.R.L.,
Str. Parcul Industrial Teraplast situat
în extravilanul municipiului Bistriţa,
DN 15A, Km 45+500, Jud.
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

(540)

SHOPPING CITY TIMIŞOARA
TERAPLAST LOGISTIC

(591) Culori
închis

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

revendicate:roşu,

albastru

(531) Clasificare Viena:270112; 270501;
270502; 270505; 270522; 290112;

(531) Clasificare Viena:241515; 261110;
261112; 261325; 270501; 270502;
270508; 290112;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
39 Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor; închirierea de garaje,
închrierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, inclusiv livrări de bunuri,
depozitarea de produse sau bunuri,
depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic; organizare de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale, inclusiv, dar fără limitare
la: organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, conferinţelor, congreselor,
seminariilor, spectacolelor; prezentări
cinematografice; organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament); prezentări în săli
cinematografice; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
43 Restaurante si cazare temporară, inclusiv,
dar fară limitare la, închirierea sălilor de
şedinţă.

(210) M 2016 01298
(151) 24/02/2016
(732) DIGITAL MOBILE INNOVATION
S.R.L., Comuna Zorleni, nr. 112, Jud.
Vaslui, , SAT ZORLENI 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)

D DEX.RO
(531) Clasificare Viena:250309; 260506;
260518; 260524; 270501; 270502;
270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; administrarea şi
compilarea de baze de date computerizate;
compilare şi sistematizare de informaţii în
baze de date; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; realizarea de
reclame, promoţii, anunţuri publicitare.
38 Telecomunicaţii; informaţii despre
telecomunicaţii; acces la conţinut, pagini de
internet şi portaluri; transmisia de fişiere
digitale; furnizarea accesului la bazele de
date; servicii de transfer.

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
publicare, inclusiv pe internet de texte,
interviuri, opinii, articole; organizarea de
conferinţe, seminarii, workshop-uri şi alte
evenimente.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cerectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
dezvoltarea, actualizarea şi întreţinerea de
software şi sisteme de baze de date.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Legume proaspete; pepeni proaspeti;
pepeni galbeni proaspeţi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01281
(151) 24/02/2016
(732) S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX S.R.L., B-dul Theodor
Pallady nr. 50 T, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01299
(151) 24/02/2016
(732) G H E O R G H E
D O J A
COOPERATIVA AGRICOLA, Şos.
Amara, nr. 19, Jud. Ialomiţa, 920049,
SLOBOZIA ROMANIA
(540)

(540)
TARALINI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.

Gheorghe Doja Cooperativa Agricola

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri
(531) Clasificare Viena:050722; 050723;
270112; 270501; 270502; 290113;
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(210) M 2016 01282
(151) 24/02/2016
(732) S.C. BASAROM COM S.R.L., Aleea
Zânelor nr. 18, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

(210) M 2016 01283
(151) 24/02/2016
(732) S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX S.R.L., B-dul Theodor
Pallady nr. 50 T, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

NEVA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
MR. Snacko
(591) Culori revendicate:roşu, verde

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020101; 250119;
260207; 260406; 260414; 260418;
270501; 270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
18
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(210) M 2016 01262
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Braşov, 500450, BRAŞOV
ROMANIA

(210) M 2016 01284
(151) 24/02/2016
(732) S.C. DOCNET S.R.L., Str. Colentina
nr. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

(540)

TOBACCO % DISCOUNT
din 1900 tradiţie în prelucrarea laptelui

(591) Culori revendicate:galben, roşu

(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena:241705; 250118;
270501; 270502; 290112;

(531) Clasificare Viena:011515; 051301;
270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.
30 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:080118; 260416;
260418; 270501; 270502; 270504;
290114;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie congelate, îngheţată comestibilă şi
produse din îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; toate
pentru produsele din clasele 29 şi 30.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

(210) M 2016 01285
(151) 24/02/2016
(732) S.C. INTERGAMES S.R.L., Aleea
Orhideelor nr. 1, Bl. ST2, sc. A, ap. 1,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)
MAGIC BET
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jocuri electronice necuprinse în alte
clase.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01286
(151) 24/02/2016
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.
Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA
(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01287
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.,
Str.Mihai Bravu nr.235, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

LUK PETROTEL-LUKOIL

BETTY ICE Cherry CRUNCH
(591) Culori revendicate:albastru,
maro, bej

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

roşu,
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(531) Clasificare Viena:010110; 010117;
011515; 260418; 270501; 270505;
270508; 270515; 290113;

materie de management al afacerilor;
managementul şi administrarea afacerilor;
servicii de consultanţă în managementul
afacerilor; servicii de comerţ cu amănuntul cu
privire la combustibili solizi, lichizi şi gazoşi
şi a produselor derivate; servicii de comerţ cu
ridicata cu privire la combustibili solizi,
lichizi şi gazoşi şi a produselor derivate.
37 Extracţie de ţiţei; construcţia de structuri
pentru transportul ţiţeiului; staţii service
(benzinării).
39 Servicii de alimentare şi distribuţie de apă;
colectare de deşeuri industriale; colectare de
deşeuri lichide; depozitarea deşeurilor;
depozitare de deşeuri petroliere; eliminarea
(ridicarea şi transportul) deşeurilor lichide.
40 Consultanţă privind tratarea poluării din
cauza petrolului; consultanţă privind
îndepărtarea poluării din cauza petrolului;
eliminarea deşeurilor (tratarea deşeurilor);
distrugerea deşeurilor; reciclarea deşeurilor;
tratarea deşeurilor toxice; tratarea deşeurilor
industriale; tratarea deşeurilor periculoase;
gestionarea deşeurilor periculoase; evacuarea
(tratarea) deşeurilor toxice industriale; tratarea
(recuperarea) materialelor din deşeuri;
extragere de elemente aflate în deşeurile
reziduale.
42 Furnizare de consultanţă tehnică pentru
industria de rafinare a petrolului; servicii de
testare tehnică; consultanţă tehnică în materie
de testare; servicii de analiză de date tehnice;
cercetare privind analiza deşeurilor; servicii
de prospecţiuni pentru localizarea ţiţeiului.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Ţiţei; ţiţei brut, produse secundare din ţiţei
brut; combustibili din ţiţei (petrol brut);
produse petroliere derivate din rafinarea
ţiţeiului; cocs; cocs de petrol; combustibili pe
bază de antracit şi cocs; cocs de petrol pentru
utilizare drept combustibili; brichete pentru uz
gospodăresc din amestec de cărbune, cocs şi
adaos de cuarţ; motorină; motorină pentru
încălzire industrială; benzină industrială;
benzină (combustibil); benzină (carburant);
benzine pentru motor; aditivi petrochimici
pentru benzină; benzină cu cifră octanică
mare; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare); petrol; petrol lampant; petrol
artificial; gaz petrolifer; gaz petrol lichefiat;
gaz petrol lichid; eter de petrol; gaz petrolier
lichefiat; gaze petroliere lichefiate; petrol brut
sau rafinat; combustibili derivaţi din petrol;
petrol lampant pentru încălzire casnică; gaz
petrolier lichefiat pentru autovehicule; aditivi
(nechimici) pentru produsele petroliere;
acceleratori de ardere (produse petroliere);
gelatină de petrol de uz industrial; lubrifianţi
pentru forajul sondelor de petrol; gaz petrolier
lichefiat utilizat în gospodărie; gaz petrolier
lichefiat de uz industrial.
11 Instalaţii pentru colectarea gazelor;
instalaţii de epurare a apelor uzate; staţii de
epurare a apelor uzate industriale; instalaţii de
epurare a apelor uzate (purificare);
instrumente transportabile pentru tratarea
apelor uzate; aparate pentru captarea apei;
aparate de tratare a apei.
35 Consultanţă în afaceri; consultanţă
profesională în afaceri; consultanţă referitoare
la managementul afacerilor; consultanţă în

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01288
(151) 24/02/2016
(732) S.C. HADASA S.R.L., Str.
Pomiculturii nr. 50, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 01289
(151) 24/02/2016
(732) A
N
C
U
T
A
ALEXANDRU-CRISTIAN, Str.
Musatini nr. 19, bl. R4-2, sc. B, et. 2,
ap. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)
(540)
HADASA
CRISTI NUCA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Preparate din cereale, pâine.patiserie şi
cofetărie.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 01300
(151) 24/02/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
JUNIOR SWIM IAŞI, Str.
Voievozilor, nr. 17, bl. A17, et. 9, ap.
40, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01301
(151) 24/02/2016
(732) POP MARIUS CRISTIAN, Com
Sănduleşti, nr. 90, Jud. Cluj, 407501,
SAT COPACENI ROMANIA

(540)
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV "JUNIOR
SWIM" IAŞI / "GATA CU BĂLĂCEALA,
ÎNVAŢĂ SĂ ÎNOŢI"

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

de-top.ro De Top
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Creare de pagini web; proiectare de pagini
web; programare de pagini web; proiectare de
portaluri web; găzduire de portaluri web;
design de site-uri web; proiectare de site-uri
web; întreţinere de site-uri web; găzduire de

˜˜˜˜˜˜˜
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pagini web personalizate; servicii de
dezvoltare de pagini web; creare şi întreţinere
de pagini web; consultanţă în materie de
design web; servicii de proiectare de pagini
web; design de pagini principale şi pagini
web; creare, proiectare şi întreţinere de pagini
web; proiectare de pagini web în scopuri
publicitare; gazduire de pagini web pe internet
(hosting); crearea şi întreţinerea de pagini web
personalizate; crearea şi proiectarea de pagini
web pentru terţi; servicii de proiectare şi
creare de pagini web; găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web); creare şi design de
site-uri web pentru terţi; crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane mobile;
proiectare şi dezvoltare de pagini principale şi
site-uri web; proiectare şi design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet; creare,
proiectare, dezvoltare şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi; proiectare şi actualizare de
pagini principale şi de site-uri web; proiectare
şi realizare de pagini principale şi de site-uri
web.
˜˜˜˜˜˜˜

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; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01274
(151) 24/02/2016
(732) SEVERIN SHOPPING CENTER
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, et. 3, biroul nr. 26, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUŞEL, Str. Nicolae
Racotă nr. 4, bl. 69, ap. 32, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 01290
(151) 24/02/2016
(732) BALU DUMITRU-FLORIN,
Comuna Micasasa Str. Dumbrăvii nr.
87, judeţul Sibiu, , SAT TAPU
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

SEVERIN SHOPPING CENTER
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru

(540)

(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
270502; 270507; 290112;

CHIŞCĂU MOLCOM DE LA ŢAPU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
23
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
39 Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor; închirierea de garaje,
închrierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, inclusiv livrări de bunuri,
depozitarea de produse sau bunuri,
depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic; organizare de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale, inclusiv, dar fără limitare
la: organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, conferinţelor, congreselor,
seminariilor, spectacolelor; prezentări
cinematografice; organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament); prezentări în săli
cinematografice; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
43 Restaurante şi cazare temporară, inclusiv,
dar fară limitare la, închirierea sălilor de
şedinţă.

(210) M 2016 01279
(151) 24/02/2016
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul
Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA
(540)
NYOS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Grilaje metalice de protecţie; garduri
metalice; confectii metalice din fier şi fier
forjat, grilaje metalice mobile.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seamă a uşilor şi grilajelor cu acţionare
automată, a grilajelor mobile securizate);
sisteme de acţionare electrică; sisteme
electrice de alimentare şi de supraveghere.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 01275
(151) 24/02/2016
(732) S.C. TASTE OF ASIA SRL-D, Str.
Someşului nr. 5, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŢIMONEA ADINA,
P-ţa Mihai Viteazu, Nr.25-26, Ap.9,
Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(210) M 2016 01276
(151) 24/02/2016
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1
km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

(210) M 2016 01280
(151) 24/02/2016
(732) S.C. INKSPIRED S.R.L., Str.
Nicolae Titulescu nr. 2, judeţul
Braşov, 500010, BRAŞOV
ROMANIA
(540)
INKSPIRED

(540)

TASTE OF ASIA
(591) Culori revendicate:fucsia, mov închis
CĂMARA cu bucate. Din Ţara Moţilor

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270504; 270509; 270510; 290112;

(591) Culori
galben

25

revendicate:negru,

maro,
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industriale; uşi de metal de tip revolving;
confecţii metalice din fier şi fier forjat.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seamă a uşilor cu acţionare automată); sisteme
de acţionare electrică; sisteme electrice de
alimentare şi de supraveghere.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

(531) Clasificare Viena:060725; 090110;
250110; 250113; 250119; 270501;
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate făcute
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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01278
(151) 24/02/2016
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul
Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA
(540)
DUSADOOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; uşi metalice
industriale; uşi de metal de tip revolving;
confecţii metalice din fier şi fier forjat.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seama a uşilor cu acţionare automată); sisteme
de acţionare electrică; sisteme electrice de
alimentare şi de supraveghere.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

(210) M 2016 01277
(151) 24/02/2016
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul
Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA
(540)
DUSA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; uşi metalice

˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA
Se scoate de la publicare cererea de marcă M/2016/00338 din data de
21/01/2016, publicată în data de 28/01/2016.

ERATĂ

Dintr-o regretabilă eroare materială cererea de înregistrare M 2016 01180
din data de 19.02.2016 depusă de către SC TELEFONICA DTH SOLUTIONS
SRL, Str. Cotmeana nr. 281, Stolnici, judeţul Argeş, cu denumirea mărcii DIN
CĂMĂRILE NATURII a fost publicată în 26.02.2016.
Conform adresei numărul 202489 din 22.02.2016 la cererea solicitantului
această cerere se retrage şi se scoate de la publicare.

