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Cereri Mărci publicate în 04.07.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04495

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/06/2016 LUCA MIRCEA-IOAN

PIVOT

2 M 2016 04496

27/06/2016 RAILEANU ŞTEFAN AUREL

Costume de baie wow

3 M 2016 04497

27/06/2016 S.C. VIZEMO S.R.L.

vizemo

4 M 2016 04498

27/06/2016 DUMITRU FLORIN-COSMIN

POVEŞTI DIN LUT

5 M 2016 04499

27/06/2016 S.C. TEAMNET INTERNATIONAL EMERCONF
S.A.

6 M 2016 04500

27/06/2016 S.C. BGM CONCEPT SECURITY
S.R.L.

BGM CONCEPT SECURITY

7 M 2016 04501

27/06/2016 CHIŞ NICOLAE GHEORGHE

Ema dei Mar RESTAURANT

8 M 2016 04502

27/06/2016 S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.

RAFI MEDICAL

9 M 2016 04503

27/06/2016 LACATUSI DAN

IMPERIAL ASOCIATIA CLUB DE
DANS SPORTIV IMPERIAL

10 M 2016 04504

27/06/2016 S.C. STEFANY JUNIOR S.R.L.

Hotel Promenada

11 M 2016 04505

27/06/2016 CONSTANTIN DAN-ALEXANDRU DR. DAN CONSTANTIN

12 M 2016 04506

27/06/2016 SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A.

13 M 2016 04507

27/06/2016 SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A.

BRK Financial Group
intermediem succesul

14 M 2016 04508

27/06/2016 SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A.

intermediem succesul

15 M 2016 04509

27/06/2016 SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A.

BRK

16 M 2016 04510

27/06/2016 S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L.

PEPELANO

17 M 2016 04511

27/06/2016 ROMKOR INTERNATIONAL
S.R.L.

ROMKOR

18 M 2016 04513

27/06/2016 HAŢEGAN NICOLETA-IOANA
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(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 04514

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/06/2016 S.C. KOBER S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
KOBER MICACEU direct pe
rugină email cu efect fier forjat
METALL stop ruginei stop rost

20 M 2016 04515

27/06/2016 KARIMZADEH HAGH MARIAM

myliloo For the baby and you

21 M 2016 04516

27/06/2016 RADUT CATALIN FLORIAN

CALL AID

22 M 2016 04517

27/06/2016 S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L.

INGRIJIREA PROFESIONALA A
CORPULUI TAU

23 M 2016 04518

27/06/2016 S.C. CONFIDANT SERVICE
S.R.L.

ZARAZA Jar de vie

24 M 2016 04519

27/06/2016 LUNGU ARHIRE DIANA

VXXA VITTORIA AUTHOR

25 M 2016 04520

27/06/2016 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES

DISCOVER GLOBAL NETWORK

26 M 2016 04521

27/06/2016 S.C. RAPID GUARD S.R.L.

RAPID GUARD

27 M 2016 04522

27/06/2016 MORAR DANIEL RADU

PARTY ZEN

28 M 2016 04523

27/06/2016 SALVIAFARM S.R.L.

Salviafarm Sănătatea
ta-prioritatea noastră!

29 M 2016 04524

27/06/2016 MIREA ELENA DIANA

Anaidé by Diana Mirea

30 M 2016 04525

27/06/2016 ELECTRO S.R.L.

Fişiere.ro Lucrezi cu fişiere online
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(210) M 2016 04495
(151) 25/06/2016
(732) LUCA MIRCEA-IOAN, Str. Erou
Maior Tiberius Marcel Petre nr. 11,
judeţul Mureş, , SÎNGEORGIU DE
MUREŞ ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ

(210) M 2016 04525
(151) 27/06/2016
(732) ELECTRO S.R.L., Str. Jan Huss, nr.
29, Jud. Cluj, 400268, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)
PIVOT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30: cafea, ceai, cacao,
zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate făcute din cereale, pâine
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; mirodenii, gheaţă (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate inclusiv prin pagina web
pentru produsele din clasa 30 şi pentru
serviciile de alimentaţie publică, gestiunea
afacerilor comerciale, lucrări de birou; servicii
de import-export; lanţ de magazine, lanţ de
cofetării; lanţ de cafenele-restaurante.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
restaurant cu autoservire, restaurant cu servire
rapidă şi permanenţa, snack-bar, fast food,
cantine, cofetării, cafenele,
cafenele-restaurante, pub, bar, servicii de
catering, pizzerie, terasă de sezon, servicii de
cazare temporară, rezervare hotel.

Fişiere.ro Lucrezi cu fişiere online
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

galben,

(531) Clasificare Viena:011511; 260409;
260416; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Baze de date (electronice) computerizate;
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat; programe computerizate pentru
prelucrarea datelor; echipamente din domeniul
tehnologiei informationale şi audiovizualului,
inclisiv echipamente şi accesorii pentru
prelucrarea datelor (electrice şi mecanice);
grafică digitală (software descărcabil);
software de calculator care permite schimb
sau stocare de informaţii, date, fişiere, texte,
fotografii, grafică, imagini, videouri,
multimedia prin intermediul reţelelor de
calculatoare, telefoanelor mobile sau alte

˜˜˜˜˜˜˜
3
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reţele de comunicare (programe); materiale
înregistrate pe suport magnetic; computere,
baze de date comuterizate; software de
sincronizare de fişiere; programe informatice
utilitare pentru gestionarea fişierelor; servere
de fişiere; calculatoare şi hardware de
calculatoare; reţele de date şi baze de date
electronice; reţele de calculatoare şi
echipament pentru comunicarea datelor;
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor (electrice şi mecanice).
39 Stocare fizica a muzicii digitale stocată
electronic; stocare fizică a fotografiilor
digitale stocate în format electronic; stocare
fizica a imaginilor digitale stocate în format
electronic; stocare fizică a fişierelor video
digitale stocate în format electronic; stocare
fizică a jocurilor de calculator stocate în
format electronic;suporturi fizice de stocare a
datelor sau a documentelor electronice;
stocare fizică de date, poze, fişiere audio şi cu
imagini digitale stocate în format electronic;
stocare fizică a datelor, documentelor,
fotografiilor digitale, muzicii, imaginilor,
jocurilor video şi de calculator stocate în
format electronic.
42 Servicii de găzduire, software ca şi serviciu
şi închiriere de software; dezvoltare software,
programare şi implementare; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil; asigurarea utilizării temporare
de aplicaţii web; asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software să
urmărească conţinutul multimedia; asigurarea
utilizării temporare a unui software
nedescărcabil penru a permite punerea în
comun de conţinut multimedia şi de
comentarii între utilizatori;asigurarea utilizării
temporare de software web; asigurarea
utilizării temporare de aplicaţii software

nedescărcabile, disponibile pe un site web;
asigurarea utilizarii temporare de software de
calculator online, nedescărcabil destinat
utilizării în aplicaţii pentru monitorizarea
radiodifuziunii; asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
importarea şi gestionarea datelor; asigurarea
utilizarii temporare de software de operare
online nedescărcabil pentru reţele de
calculatoare şi servere; asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea şi folosirea
serviciilor de cloud computing; cloud
computing; configurare de hardware de
calculator folosind software; configurare de
reţele de calculatoare folosind software;
consultanţă în domeniul reţelelor şi aplicaţiilor
pentru cloud computing;crearea şi întreţinerea
de site-uri web pentru telefoane mobile;
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea urmăririi coletelor prin reţele de
calculator, intraneturi şi internet; furnizare de
acces temporar la programe de calculator
nedescărcabile; furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea procesării expediţiilor
prin reţele de calculator, intraneturi şi internet;
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în
vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin reţele de calculator, intraneturi şi
internet;furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi
descarcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin reţele de calculator,
intraneturi şi internet; furnizare de acces
temporar la un software de calculator care nu
poate fi descărcat, în vederea elaborării
facturilor prin reţele de calculator, intraneturi
şi internet; furnizare de acces temporar la un
4
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pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing; închiriere de software
pentru gestionarea bazelor de date; închiriere
de software pentru dezvoltare de site-uri web;
închiriere de software pentru gestionarea
inventarului; servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice; servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date; servicii de stocare şi de backup al datelor
electronice; servicii interactive de găzduire
care permit utilizatorului să publice şi să
distribuie propriile sale conţinuturi şi imagini
online; servicii IT în legătură cu stocarea
electronică de date; stocare de date; stocare
electronică de conţinut multimedia de
divertisment, de documente, de dosare
medicale, de e-mailuri arhivate, de fişiere
audio, de fişiere audio digitale, de fişiere
video digitale, de fişiere şi documente, de
fotografii digitale, de fotografii, de imagini
digitale, de imagini, de muzică digitală, de
informaţii şi date, stocare electronică video;
servicii IT şi anume dezvoltare software,
programare şi implementare; dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
găzduire, software ca şi serviciu şi închiriere
de software, închirierea hardware-ului şi
facilitaţilor pentru calculator, consultanţă în
domeniul IT, servicii de consiliere şi asigurare
de informaţii, securitate, protecţie şi
reconstituire IT, servicii de duplicare şi
conversie a datelor, criptografierea datelor şi
servicii de codificare, analiza de calculator şi
de diagnosticare, cercetarea, dezvoltarea şi
punerea în aplicare a calculatoarelor şi a
sistemelor, servicii de management de proiect
de calculatoare, exploatare datelor,
inscriptionare digitală, servicii de calculator,
serviciile tehnologice referitoare la computere,
servicii de reţele informatice, actualizarea
memoriei sistemelor informatice, servicii de

software online, care nu poate fi descărcat, în
vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare; furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea şi publicarea de jurnale şi
bloguri personale online; furnizare de facilităţi
informatice pentru stocarea electronică de date
digitale; furnizare de motoare de căutare în
internet;furnizare de motoare de căutare
pentru a obţine date prin reţele de comunicaţii;
furnizare de servicii de aplicaţii informatice
(ASP), şi anume găzduire de aplicaţii software
de calculator pentru terţi; furnizare de spaţiu
pe internet pentru webloguri; furnizare sau
închiriere de spaţiu de memorie electronic pe
internet;furnizori de servicii de aplicaţii
informatice (ASP); găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate; găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor; găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse şi servicii; găzduire de spaţiu de
memorie pe internet pentru stocarea de
fotografii digitale; găzduire şi închiriere de
spaţiu de memorie pentru site-uri web;
găzduirea de conţinut digital pe internet;
găzduirea de podcasturi; găzduirea de spaţiu
de memorie pe internet; găzduirea site-urilor
de internet (site-uri web); găzduirea site-urilor
informatice; găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale şi
videoclipuri; găzduirea unui site web online
pentru crearea şi găzduirea de micro site-uri
web pentru afaceri; gestionare de active
digitale; gestionarea conţinutului la nivel de
întreprindere; închiriere de programe de
securitate pe internet; închiriere de programe
pentru procesarea datelor; închiriere de
software de calculator; închiriere de software
de operare pentru reţele de calculatoare şi
servere; închiriere de software de operare
5
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migrare de date, actualizarea site-uri web
pentru alţii, monitorizarea sistemelor
informatice prin acces de la distanta; servicii
în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;testare,
autentificare şi controlul calităţii; servicii de
proiectare şi de închiriere, închiriere şi leasing
în legatură mentionate anterior; consiliere,
consultanţă şi informaţii pentru cele
menţionate anterior; servicii de găzduire,
software ca şi serviciu şi închiriere de
software; servicii de backup al datelor
electronice; servicii de backup informatic de
la distanţă; servicii de stocare şi de backup al
datelor electronice; servicii de backup pentru
datele de pe unităţile de disc pentru
calculatoare; servicii de consultanţă privind
reţelele de calculatoare; servicii de informare
privind dezvoltarea reţelelor de calculator;
stocare electronică de fişiere;găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate;
comprimare de date.

(531) Clasificare Viena:051309; 250113;
270508; 270512; 270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclama; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
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;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
40 Croitorie; croitorie de damă.
42 Creaţii de modă.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04524
(151) 27/06/2016
(732) MIREA ELENA DIANA, Str.
Constantin Brâncoveanu, nr. 18, Jud.
Olt, , SLATINA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

Anaidé by Diana Mirea
6
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(210) M 2016 04523
(151) 27/06/2016
(732) SALVIAFARM S.R.L., Str. Cloşca
nr. 9, bl. PS10B, sc. 2, et. 4, ap. 36,
Jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(210) M 2016 04522
(151) 27/06/2016
(732) MORAR DANIEL RADU, Str.
Avram Iancu, nr.45, judeţul Sibiu, ,
AGNITA ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
(540)

Salviafarm Sănătatea ta-prioritatea
noastră!
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:020723; 020901;
140708; 191101; 191125; 241313;
250119; 260106; 260114; 260116;
270501; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

PARTY ZEN
(591) Culori revendicate:negru (pantone
Neutral Black C), galben (pantone
107C)
(531) Clasificare Viena:050316; 050713;
241721; 250119; 261325; 290112;
(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; cidru fără alcool.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cidru.
35 Publicitate; servicii de marketing;
regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi/sau a băuturilor nealcoolice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

˜˜˜˜˜˜˜
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comod; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(210) M 2016 04520
(151) 27/06/2016
(732) D I S C O V E R
FINANCIAL
SERVICES, 2500 Lake Cook Road,
60015, RIVERWOODS S.U.A. IL
(740) S.C.P.I. Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04521
(151) 27/06/2016
(732) S.C. RAPID GUARD S.R.L., Calea
Brăilei nr. 5A, Localitatea Ianca,
judeţul Brăila, , IANCA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

DISCOVER GLOBAL NETWORK
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:010701; 261501;
270508; 270515; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii financiare; card de credit; card de
debit şi servicii de plată prin intermediul
cardurilor; tranzacţii electronice de creditare
şi debitare; servicii bancare; servicii de
prezentare şi plată a facturilor; servicii
electronice de transfer de fondurii; servicii de
gestionare a creditelor; informaţii financiare
distribuite prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare.

RAPID GUARD
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:240115; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04519
(151) 27/06/2016
(732) LUNGU ARHIRE DIANA, Str.
Pictor Grigorescu, nr. 4, Jud. Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA

(210) M 2016 04496
(151) 27/06/2016
(732) RAILEANU ŞTEFAN AUREL, Str.
Şantierului nr. 5, judeţul Ilfov,
070000, BUFTEA ROMANIA

(540)

(540)
Costume de baie wow

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Costume de baie; costume de baie întregi;
costume de baie (galanterie); costume de baie
pentru femei; costume de baie pentru bărbaţi;
costume de baie pentru bărbaţi şi femei;
costume de baie întregi cu bureţi pentru
sutien; clini pentru costume de baie (părţi de
articole de îmbrăcăminte); îmbrăcăminte;
îmbrăcăminte impermeabilă; îmbrăcăminte
ţesută; îmbrăcăminte pentru copii; articole de
îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pentru femei;
îmbrăcăminte pentru sport; îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigaţie; articole de
îmbrăcăminte impermeabile; articole de
îmbrăcăminte pentru copii; articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi; îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea; articole de
îmbrăcăminte de agrement; clini (părţi de
articole de îmbrăcăminte); sutiene fără bretele
(articole de îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte cu protecţie solară; articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici; costume din
trei piese (articole de îmbrăcăminte);
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi
în aer liber; articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber; îmbrăcăminte pentru
activităţi de petrecere a timpului liber;
îmbrăcăminte de sport (care nu include

VXXA VITTORIA AUTHOR

(531) Clasificare Viena:240901; 260403;
270501; 270511; 270522; 270723;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Genţi din piele; poşete din piele; curele din
piele; serviete din piele; portmonee (produse
din piele); genţi de cumpărături din piele.
25 Curele din piele (îmbrăcăminte); pantofi
din piele; papuci confecţionaţi din piele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:Pantone 287,
Pantone 298, Pantone 347, Pantone
368, negru

mănuşile de golf); clini pentru lenjeria intimă
(părţi de articole de îmbrăcăminte);
îmbrăcăminte pentru fete.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
îmbrăcăminte; servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte.

(531) Clasificare Viena:030717; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04497
(151) 27/06/2016
(732) S.C. VIZEMO S.R.L., Str. Drumul
Balta Arin nr. 6-24, Clădirea 2C,
biroul nr. 56, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

vizemo
10
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le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

(210) M 2016 04498
(151) 27/06/2016
(732) DUMITRU FLORIN-COSMIN, Str.
Mihai Popescu nr. 9, bl. 32B, et. 4, ap.
16, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04499
(151) 27/06/2016
(732) S . C .
T E A M N E T
INTERNATIONAL S.A., Str. Elena
Doamna nr. 44, et. 1, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUTESCU, Str. Foişorului nr.15, bl.
F9C, sc.1, ap.54, sector 3
BUCUREŞTI

POVEŞTI DIN LUT

(540)
(531) Clasificare Viena:010318; 050521;
070109; 070124; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Statui din porţelan, ceramică, lut sau sticlă;
vase de lut; cupe confecţionate din lut;
ghivece de lut.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
statuilor din porţelan, ceramică, lut sau sticlă,
vaselor de lut, cupelor confecţionate din lut,
ghivecelor de lut pentru a permite clienţilor să

EMERCONF
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare.
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
11
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(531) Clasificare Viena:240113; 240115;
270501; 270517;

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii şi activităţi privind sistemele de
securizare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04501
(151) 27/06/2016
(732) CHIŞ NICOLAE GHEORGHE, Str.
Călimăneşti nr. 9, bl. 30, ap. 30,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 04500
(151) 27/06/2016
(732) S.C. BGM CONCEPT SECURITY
S.R.L., Bd. Constructorilor nr. 20A,
Tronson A, cam. E5A.04, et. 4, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA
Ema del Mar RESTAURANT

(540)

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

BGM CONCEPT SECURITY

˜˜˜˜˜˜˜
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farmaceutice şi veterinare, produse igienice
pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice, material de
sutură.
37 Instalarea, mentenanţă, asamblarea şi
întreţinerea, sterilizarea instrumentelor
chirurgicale şi a altor instrumente medicale, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membrelor,
ochilor şi dinţilor artificiali; articolelor
ortopedice; materialelor de sudura.
44 Servicii medicale.

(210) M 2016 04502
(151) 27/06/2016
(732) S.C. RAFI MEDICAL S.R.L., Str.
Foişorului nr. 9, bl. F6C, sc. 1, parter,
ap. 3, sector 3, , 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)

RAFI MEDICAL
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu referire la produse

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04503
(151) 27/06/2016
(732) LACATUSI DAN, B-dul Unirii bl.
1B, sc. D, ap. 1, judeţul Braşov, ,
FAGARASI 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 04504
(151) 27/06/2016
(732) S.C. STEFANY JUNIOR S.R.L., Str.
Rasuri nr. 58, lotul 1, contrucţia C1A,
camera 2, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA 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)
(540)

IMPERIAL ASOCIATIA CLUB DE
DANS SPORTIV IMPERIAL

Hotel Promenada
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(531) Clasificare Viena:240901; 270501;
290113;
(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).

(531) Clasificare Viena:010104; 050520;
050521; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 04505
(151) 27/06/2016
(732) C O N S T A N T I N
DAN-ALEXANDRU, Strada de
Mijloc nr. 61, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV 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)

DR. DAN CONSTANTIN

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:020101; 020301;
020925; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
15
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utilizate pentru tranzacţiile financiare
efectuate prin transfer electronic; carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacţiilor
la punctele de vânzare; programe de jocuri de
calculator pentru simularea tranzacţiilor de
valori mobiliare (software); publicaţii
electronice descărcabile, dublicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat în legătură
cu domeniul financiar.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
evaluarea afacerii; consultanţă profesională în
afaceri; cercetare de afaceri; informatii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale; servicii de consultanţă
pentru pregătirea şi realizarea de tranzacţii
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale; negociere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi; negociere
şi încheiere de tranzacţii comerciale pentru
terţi prin sisteme de telecomunicaţii;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; servicii de informaţii de piaţă
privind indiciile bursiere; prognoze
economice; marketing; studii de marketing;
cercetare de marketing; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate;
servicii de publicitate şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online în legătură cu domeniul financiar.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; activităţi de

(210) M 2016 04506
(151) 27/06/2016
(732) SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A., Str. Moţilor nr. 119, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA 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)

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:260201; 260207;
260709; 260725; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator pentru gestionarea
tranzacţiilor financiare; software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit; software de comunicare pe calculator
care permite clienţilor să acceseze informaţii
referitoare la conturi bancare şi să efectueze
tranzacţii bancare; platforme de software de
calculator; terminale securizate pentru
tranzacţii electronice; carduri codificate
16
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închiriate; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor; servicii de
investiţii financiare; investiţii de capital;
investiţii de fonduri; intermediere de investiţii,
în special investiţii de capital, servicii de
finanţare şi asigurare; subscrieri financiare şi
emisiuni de titluri de valoare; finanţarea
contractelor de achiziţii în rate; servicii de
custodie a investiţiilor; tranzacţii şi transferuri
financiare, servicii de plată; servicii de
tranzacţionare financiară; servicii de
gestionare a portofoliilor de investiţii;
dezvoltare de portofolii de investiţii;
consultanţă în materie de investiţii;
consultanţă privind fondurile de investiţii;
consultanţă referitoare la investiţiile de
capital; consultanţă cu privire la structura
capitalului; furnizare de informaţii,
consultanţă şi consiliere în domeniul
investiţiilor bancare; servicii de schimb
valutar în legătură cu activitatile de servicii de
investiţii prestate; analiză financiară a
investiţiilor şi cercetare bursieră; intermediere
la bursă; furnizare de informaţii financiare
referitoare la bursa de valori; servicii de
finanţare; servicii de finanţare prin
intermediul bursei; servicii de finanţare prin
intermediul creditelor; contracte la
termen(servicii financiare) (futures); servicii
de mandatar pentru contracte financiare
futures; furnizare de informaţii despre titlurile
futures pe pieţele naţionale şi internaţionale;
evaluare financiară; transfer electronic de
fonduri.
41 Academie (educaţie); asistenţă profesională
individualizată (coaching); ateliere organizate
în scopuri educative; organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii;
organizare de concursuri; cursuri; cursuri de
corespondenţă; publicare cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele

intermediere a tranzacţiilor financiare;
realizare de tranzacţii financiare; organizare de
tranzacţii financiare; servicii de tranzacţii
financiare online; servicii pentru executarea
tranzacţiilor financiare; înregistrare de
tranzacţii financiare între părţi; servicii de
tranzacţii financiare privind dobânzile;
tranzacţii financiare privind swap-ul valutar;
tranzacţii cu opţiuni; tranzacţionare de acţiuni;
servicii privind acţiunile; brokeraj de acţiuni;
servicii de tranzacţii financiare şi monetare;
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de tranzacţionare de mărfuri şi
titluri de valoare; servicii de înregistrare
automată pentru tranzacţii financiare; servicii
financiare computerizate privind tranzacţiile
de schimb valutar; administrare de fonduri de
investiţii; adminstrarea pieţelor financiare;
servicii de informaţii despre piaţa financiară;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; acordarea de credite sau
împrumuturi unui investitor, pentru a-şi
permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau
mai multe instrumente financiare; servicii de
asigurare; consultanţă pentru asigurări;
subscriere de asigurări, estimări şi evaluari
pentru scopuri de asigurare; servicii de
garanţie; împrumuturi financiare pe bază de
garanţii; împrumuturi în rate; fonduri de
pensii; activităţi auxilliare de asigurări şi
fonduri de pensii; servicii de evaluare a
riscului de asigurare şi a pagubelor; servicii
ale agenţilor şi brokerilor de asigurări; brokeri
imobiliari; brokeraj cu aciţuni şi titluri;
servicii de brokeraj pentru cumpărarea şi
vânzarea de obligaţiuni; emisiune de
obligaţiuni; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; servicii imobiliare; servicii privind
închirierea de proprietăţi imobiliare;
încheierea de contracte de închiriere şi
subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau
17
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tranzacţiilor financiare; software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit; software de comunicare pe calculator
care permite clienţilor să acceseze informaţii
referitoare la conturi bancare şi să efectueze
tranzacţii bancare; platforme de software de
calculator; terminale securizate pentru
tranzacţii electronice; carduri codificate
utilizate pentru tranzacţiile financiare
efectuate prin transfer electronic; carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacţiilor
la punctele de vânzare; programe de jocuri de
calculator pentru simularea tranzacţiilor de
valori mobiliare (software); publicaţii
electronice descărcabile, dublicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat în legătură
cu domeniul financiar.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
evaluarea afacerii; consultanţă profesională în
afaceri; cercetare de afaceri; informatii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale; servicii de consultanţă
pentru pregătirea şi realizarea de tranzacţii
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale; negociere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi; negociere
şi încheiere de tranzacţii comerciale pentru
terţi prin sisteme de telecomunicaţii;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; servicii de informaţii de piaţă
privind indiciile bursiere; prognoze
economice; marketing; studii de marketing;
cercetare de marketing; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;

decât cele publicitare; servicii educaţionale;
servicii de instruire; furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile; furnizare de
tutoriale online; organizare de webinare; toate
aceste servicii în legătură cu domeniul
financiar.
42 Prestare de servicii de securitate pentru
reţelele de calculatoare, accesul la calculatoare
şi tranzacţiile computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04507
(151) 27/06/2016
(732) SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A., Str. Moţilor nr. 119, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA 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)

BRK Financial Group intermediem
succesul
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:260201; 260207;
260709; 260725; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator pentru gestionarea
18
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imobiliari; brokeraj cu aciţuni şi titluri;
servicii de brokeraj pentru cumpărarea şi
vânzarea de obligaţiuni; emisiune de
obligaţiuni; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; servicii imobiliare; servicii privind
închirierea de proprietăţi imobiliare;
încheierea de contracte de închiriere şi
subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau
închiriate; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor; servicii de
investiţii financiare; investiţii de capital;
investiţii de fonduri; intermediere de investiţii,
în special investiţii de capital, servicii de
finanţare şi asigurare; subscrieri financiare şi
emisiuni de titluri de valoare; finanţarea
contractelor de achiziţii în rate; servicii de
custodie a investiţiilor; tranzacţii şi transferuri
financiare, servicii de plată; servicii de
tranzacţionare financiară; servicii de
gestionare a portofoliilor de investiţii;
dezvoltare de portofolii de investiţii;
consultanţă în materie de investiţii;
consultanţă privind fondurile de investiţii;
consultanţă referitoare la investiţiile de
capital; consultanţă cu privire la structura
capitalului; furnizare de informaţii,
consultanţă şi consiliere în domeniul
investiţiilor bancare; servicii de schimb
valutar în legătură cu activitatile de servicii de
investiţii prestate; analiză financiară a
investiţiilor şi cercetare bursieră; intermediere
la bursă; furnizare de informaţii financiare
referitoare la bursa de valori; servicii de
finanţare; servicii de finanţare prin
intermediul bursei; servicii de finanţare prin
intermediul creditelor; contracte la
termen(servicii financiare) (futures); servicii
de mandatar pentru contracte financiare
futures; furnizare de informaţii despre titlurile
futures pe pieţele naţionale şi internaţionale;
evaluare financiară; transfer electronic de

compilarea statisticilor; sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate;
servicii de publicitate şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online în legătură cu domeniul financiar.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; activităţi de
intermediere a tranzacţiilor financiare;
realizare de tranzacţii financiare; organizare de
tranzacţii financiare; servicii de tranzacţii
financiare online; servicii pentru executarea
tranzacţiilor financiare; înregistrare de
tranzacţii financiare între părţi; servicii de
tranzacţii financiare privind dobânzile;
tranzacţii financiare privind swap-ul valutar;
tranzacţii cu opţiuni; tranzacţionare de acţiuni;
servicii privind acţiunile; brokeraj de acţiuni;
servicii de tranzacţii financiare şi monetare;
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de tranzacţionare de mărfuri şi
titluri de valoare; servicii de înregistrare
automată pentru tranzacţii financiare; servicii
financiare computerizate privind tranzacţiile
de schimb valutar; administrare de fonduri de
investiţii; adminstrarea pieţelor financiare;
servicii de informaţii despre piaţa financiară;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; acordarea de credite sau
împrumuturi unui investitor, pentru a-şi
permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau
mai multe instrumente financiare; servicii de
asigurare; consultanţă pentru asigurări;
subscriere de asigurări, estimări şi evaluari
pentru scopuri de asigurare; servicii de
garanţie; împrumuturi financiare pe bază de
garanţii; împrumuturi în rate; fonduri de
pensii; activităţi auxilliare de asigurări şi
fonduri de pensii; servicii de evaluare a
riscului de asigurare şi a pagubelor; servicii
ale agenţilor şi brokerilor de asigurări; brokeri
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fonduri.
41 Academie (educaţie); asistenţă profesională
individualizată (coaching); ateliere organizate
în scopuri educative; organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii;
organizare de concursuri; cursuri; cursuri de
corespondenţă; publicare cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele
decât cele publicitare; servicii educaţionale;
servicii de instruire; furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile; furnizare de
tutoriale online; organizare de webinare; toate
aceste servicii în legătură cu domeniul
financiar.
42 Prestare de servicii de securitate pentru
reţelele de calculatoare, accesul la calculatoare
şi tranzacţiile computerizate.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator pentru gestionarea
tranzacţiilor financiare; software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit; software de comunicare pe calculator
care permite clienţilor să acceseze informaţii
referitoare la conturi bancare şi să efectueze
tranzacţii bancare; platforme de software de
calculator; terminale securizate pentru
tranzacţii electronice; carduri codificate
utilizate pentru tranzacţiile financiare
efectuate prin transfer electronic; carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacţiilor
la punctele de vânzare; programe de jocuri de
calculator pentru simularea tranzacţiilor de
valori mobiliare (software); publicaţii
electronice descărcabile, dublicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat în legătură
cu domeniul financiar.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
evaluarea afacerii; consultanţă profesională în
afaceri; cercetare de afaceri; informatii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale; servicii de consultanţă
pentru pregătirea şi realizarea de tranzacţii
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale; negociere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi; negociere
şi încheiere de tranzacţii comerciale pentru
terţi prin sisteme de telecomunicaţii;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; servicii de informaţii de piaţă
privind indiciile bursiere; prognoze

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04508
(151) 27/06/2016
(732) SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A., Str. Moţilor nr. 119, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA 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)
intermediem succesul

20

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada 2527.06.2016

fonduri de pensii; servicii de evaluare a
riscului de asigurare şi a pagubelor; servicii
ale agenţilor şi brokerilor de asigurări; brokeri
imobiliari; brokeraj cu aciţuni şi titluri;
servicii de brokeraj pentru cumpărarea şi
vânzarea de obligaţiuni; emisiune de
obligaţiuni; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; servicii imobiliare; servicii privind
închirierea de proprietăţi imobiliare;
încheierea de contracte de închiriere şi
subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau
închiriate; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor; servicii de
investiţii financiare; investiţii de capital;
investiţii de fonduri; intermediere de investiţii,
în special investiţii de capital, servicii de
finanţare şi asigurare; subscrieri financiare şi
emisiuni de titluri de valoare; finanţarea
contractelor de achiziţii în rate; servicii de
custodie a investiţiilor; tranzacţii şi transferuri
financiare, servicii de plată; servicii de
tranzacţionare financiară; servicii de
gestionare a portofoliilor de investiţii;
dezvoltare de portofolii de investiţii;
consultanţă în materie de investiţii;
consultanţă privind fondurile de investiţii;
consultanţă referitoare la investiţiile de
capital; consultanţă cu privire la structura
capitalului; furnizare de informaţii,
consultanţă şi consiliere în domeniul
investiţiilor bancare; servicii de schimb
valutar în legătură cu activitatile de servicii de
investiţii prestate; analiză financiară a
investiţiilor şi cercetare bursieră; intermediere
la bursă; furnizare de informaţii financiare
referitoare la bursa de valori; servicii de
finanţare; servicii de finanţare prin
intermediul bursei; servicii de finanţare prin
intermediul creditelor; contracte la
termen(servicii financiare) (futures); servicii
de mandatar pentru contracte financiare

economice; marketing; studii de marketing;
cercetare de marketing; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate;
servicii de publicitate şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online în legătură cu domeniul financiar.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; activităţi de
intermediere a tranzacţiilor financiare;
realizare de tranzacţii financiare; organizare de
tranzacţii financiare; servicii de tranzacţii
financiare online; servicii pentru executarea
tranzacţiilor financiare; înregistrare de
tranzacţii financiare între părţi; servicii de
tranzacţii financiare privind dobânzile;
tranzacţii financiare privind swap-ul valutar;
tranzacţii cu opţiuni; tranzacţionare de acţiuni;
servicii privind acţiunile; brokeraj de acţiuni;
servicii de tranzacţii financiare şi monetare;
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de tranzacţionare de mărfuri şi
titluri de valoare; servicii de înregistrare
automată pentru tranzacţii financiare; servicii
financiare computerizate privind tranzacţiile
de schimb valutar; administrare de fonduri de
investiţii; adminstrarea pieţelor financiare;
servicii de informaţii despre piaţa financiară;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; acordarea de credite sau
împrumuturi unui investitor, pentru a-şi
permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau
mai multe instrumente financiare; servicii de
asigurare; consultanţă pentru asigurări;
subscriere de asigurări, estimări şi evaluari
pentru scopuri de asigurare; servicii de
garanţie; împrumuturi financiare pe bază de
garanţii; împrumuturi în rate; fonduri de
pensii; activităţi auxilliare de asigurări şi
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator pentru gestionarea
tranzacţiilor financiare; software pentru
facilitarea tranzacţiilor securizate cu cărţi de
credit; software de comunicare pe calculator
care permite clienţilor să acceseze informaţii
referitoare la conturi bancare şi să efectueze
tranzacţii bancare; platforme de software de
calculator; terminale securizate pentru
tranzacţii electronice; carduri codificate
utilizate pentru tranzacţiile financiare
efectuate prin transfer electronic; carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacţiilor
la punctele de vânzare; programe de jocuri de
calculator pentru simularea tranzacţiilor de
valori mobiliare (software); publicaţii
electronice descărcabile, dublicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat în legătură
cu domeniul financiar.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
evaluarea afacerii; consultanţă profesională în
afaceri; cercetare de afaceri; informatii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale; servicii de consultanţă
pentru pregătirea şi realizarea de tranzacţii
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale; negociere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; mediere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi; negociere
şi încheiere de tranzacţii comerciale pentru
terţi prin sisteme de telecomunicaţii;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online;
analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare; servicii de informaţii de piaţă
privind indiciile bursiere; prognoze

futures; furnizare de informaţii despre titlurile
futures pe pieţele naţionale şi internaţionale;
evaluare financiară; transfer electronic de
fonduri.
41 Academie (educaţie); asistenţă profesională
individualizată (coaching); ateliere organizate
în scopuri educative; organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii;
organizare de concursuri; cursuri; cursuri de
corespondenţă; publicare cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele
decât cele publicitare; servicii educaţionale;
servicii de instruire; furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile; furnizare de
tutoriale online; organizare de webinare; toate
aceste servicii în legătură cu domeniul
financiar.
42 Prestare de servicii de securitate pentru
reţelele de calculatoare, accesul la calculatoare
şi tranzacţiile computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04509
(151) 27/06/2016
(732) SSIF BRK FINANCIAL GROUP
S.A., Str. Moţilor nr. 119, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA 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)
BRK
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fonduri de pensii; servicii de evaluare a
riscului de asigurare şi a pagubelor; servicii
ale agenţilor şi brokerilor de asigurări; brokeri
imobiliari; brokeraj cu aciţuni şi titluri;
servicii de brokeraj pentru cumpărarea şi
vânzarea de obligaţiuni; emisiune de
obligaţiuni; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; servicii imobiliare; servicii privind
închirierea de proprietăţi imobiliare;
încheierea de contracte de închiriere şi
subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau
închiriate; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare şi a proprietăţilor; servicii de
investiţii financiare; investiţii de capital;
investiţii de fonduri; intermediere de investiţii,
în special investiţii de capital, servicii de
finanţare şi asigurare; subscrieri financiare şi
emisiuni de titluri de valoare; finanţarea
contractelor de achiziţii în rate; servicii de
custodie a investiţiilor; tranzacţii şi transferuri
financiare, servicii de plată; servicii de
tranzacţionare financiară; servicii de
gestionare a portofoliilor de investiţii;
dezvoltare de portofolii de investiţii;
consultanţă în materie de investiţii;
consultanţă privind fondurile de investiţii;
consultanţă referitoare la investiţiile de
capital; consultanţă cu privire la structura
capitalului; furnizare de informaţii,
consultanţă şi consiliere în domeniul
investiţiilor bancare; servicii de schimb
valutar în legătură cu activitatile de servicii de
investiţii prestate; analiză financiară a
investiţiilor şi cercetare bursieră; intermediere
la bursă; furnizare de informaţii financiare
referitoare la bursa de valori; servicii de
finanţare; servicii de finanţare prin
intermediul bursei; servicii de finanţare prin
intermediul creditelor; contracte la
termen(servicii financiare) (futures); servicii
de mandatar pentru contracte financiare

economice; marketing; studii de marketing;
cercetare de marketing; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate;
servicii de publicitate şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online în legătură cu domeniul financiar.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară; activităţi de
intermediere a tranzacţiilor financiare;
realizare de tranzacţii financiare; organizare de
tranzacţii financiare; servicii de tranzacţii
financiare online; servicii pentru executarea
tranzacţiilor financiare; înregistrare de
tranzacţii financiare între părţi; servicii de
tranzacţii financiare privind dobânzile;
tranzacţii financiare privind swap-ul valutar;
tranzacţii cu opţiuni; tranzacţionare de acţiuni;
servicii privind acţiunile; brokeraj de acţiuni;
servicii de tranzacţii financiare şi monetare;
tranzacţii şi transferuri financiare, servicii de
plată; servicii de tranzacţionare de mărfuri şi
titluri de valoare; servicii de înregistrare
automată pentru tranzacţii financiare; servicii
financiare computerizate privind tranzacţiile
de schimb valutar; administrare de fonduri de
investiţii; adminstrarea pieţelor financiare;
servicii de informaţii despre piaţa financiară;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; acordarea de credite sau
împrumuturi unui investitor, pentru a-şi
permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau
mai multe instrumente financiare; servicii de
asigurare; consultanţă pentru asigurări;
subscriere de asigurări, estimări şi evaluari
pentru scopuri de asigurare; servicii de
garanţie; împrumuturi financiare pe bază de
garanţii; împrumuturi în rate; fonduri de
pensii; activităţi auxilliare de asigurări şi
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă . (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

futures; furnizare de informaţii despre titlurile
futures pe pieţele naţionale şi internaţionale;
evaluare financiară; transfer electronic de
fonduri.
41 Academie (educaţie); asistenţă profesională
individualizată (coaching); ateliere organizate
în scopuri educative; organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, colocvii şi seminarii;
organizare de concursuri; cursuri; cursuri de
corespondenţă; publicare cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele
decât cele publicitare; servicii educaţionale;
servicii de instruire; furnizare de publicaţii
electronice nedescărcabile; furnizare de
tutoriale online; organizare de webinare; toate
aceste servicii în legătură cu domeniul
financiar.
42 Prestare de servicii de securitate pentru
reţelele de calculatoare, accesul la calculatoare
şi tranzacţiile computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04510
(151) 27/06/2016
(732) S.C. TE-MA ROMANIA S.R.L.,
B-dul Timişoara nr. 60-62, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
PEPELANO
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(210) M 2016 04511
(151) 27/06/2016
(732) ROMKOR INTERNATIONAL
S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 9A,
cam. 2, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA

(210) M 2016 04513
(151) 27/06/2016
(732) HAŢEGAN NICOLETA-IOANA,
Str. Ady Endre nr. 11, ap. 1, jud.
Timiş, 300175, TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
ROMKOR

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
(531) Clasificare Viena:050510; 170225;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ciasornicarie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04514
(151) 27/06/2016
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe
Caranfil nr. 2, jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(210) M 2016 04515
(151) 27/06/2016
(732) KARIMZADEH HAGH MARIAM,
Str. Dr. Panait Iatropol nr. 14, sect. 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

(540)

myliloo For the baby and you
KOBER MICACEU direct pe rugină
email cu efect fier forjat METALL stop
ruginei stop rost

(591) Culori revendicate:roşu, roz, galben,
mov, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comerţ online.

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2745), magenta, gri, bleu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:071522; 250119;
270501; 270511; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

(210) M 2016 04516
(151) 27/06/2016
(732) RADUT CATALIN FLORIAN, Str.
Toamnei nr. 108, sector 2, 020715,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CALL AID

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04518
(151) 27/06/2016
(732) S.C. CONFIDANT SERVICE
S.R.L., Str. Pecetei, nr. 7-9, parter,
camerta 4, bl. 2 Pajura, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04517
(151) 27/06/2016
(732) S.C. MD VITAL COSMETICS
S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 27, sc.
1, et. 1, ap. 3 sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)
INGRIJIREA PROFESIONALA A
CORPULUI TAU
(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,
pasta 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.

ZARAZA Jar de vie
(591) Culori revendicate:negru, galben auriu
(531) Clasificare Viena:250106; 260418;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02708
(151) 11/08/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
RIGHT HERE, RIGHT NOW

(300) Prioritate invocată:
UK00003094862/17/02/2015/GB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

