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Cereri Mărci publicate în data de 01/08/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05028

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/07/2016 S.C. LUSAROM S.R.L.

ROD

2 M 2016 05031

25/07/2016 S.C. LUSAROM S.R.L.

MATERIA

3 M 2016 05034

25/07/2016 S.C. LUSAROM S.R.L.

DOR

4 M 2016 05037

25/07/2016 S.C. LUSAROM S.R.L.

DAR

5 M 2016 05202

25/07/2016 S.C. TONI AUTO S.R.L.

TONI AUTO

6 M 2016 05203

25/07/2016 SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAŢI IACOB ŞI OLTEANU

SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAŢI IACOB ŞI OLTEANU

7 M 2016 05204

25/07/2016 S.C. J&J GROUP S.R.L.

DIVIM

8 M 2016 05205

25/07/2016 S.C. J&J GROUP S.R.L.

Home Displays Be remarkable!

9 M 2016 05206

25/07/2016 S.C. J&J GROUP S.R.L.

Sport Displays Be remarkable!

10 M 2016 05207

25/07/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L.

POLARO sunglasses

11 M 2016 05208

25/07/2016 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L.

DB dario berti

12 M 2016 05209

25/07/2016 S.C. J&J GROUP S.R.L.

Marketing Displays Be
remarkable!

13 M 2016 05210

25/07/2016 S.C. MINO SERV S.R.L.

Pizza e Panino by due fratelli

14 M 2016 05211

25/07/2016 S.C. J&J GROUP S.R.L.

Digital Displays Be remarkable!

15 M 2016 05212

25/07/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

Cu ProSport faci bani din sport!

16 M 2016 05213

25/07/2016 S.C. MEDIAFAX S.A.

Energy Business

17 M 2016 05214

25/07/2016 S.C. MEDIAFAX S.A.

Tourism Business

18 M 2016 05215

25/07/2016 S.C. MEDIAFAX S.A.

Agriculture Business

1

Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 05216

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
25/07/2016 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.

Denumire
Marcă
(540)
DESCOPERĂ lumea

20 M 2016 05217

25/07/2016 FUNDAŢIA CENTRUL DE
ECOLOGIE MONTANA

POARTA CARPAŢILOR

21 M 2016 05218

25/07/2016 S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS
S.R.L.

TNP Global & Partners valuation
and valuation related services

22 M 2016 05219

25/07/2016 PANDELE LIVIU

GINKGOREGEN

23 M 2016 05220

25/07/2016 PANDELE LIVIU

PROSTATOMIN

24 M 2016 05221

25/07/2016 PANDELE LIVIU

HEPATOVEG

25 M 2016 05222

25/07/2016 PANDELE LIVIU

ARTROVEG

26 M 2016 05223

25/07/2016 PANDELE LIVIU

RHEUMABLOCK

27 M 2016 05224

25/07/2016 PANDELE LIVIU

ORIENTCOFFEE

2
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(210) M 2016 05037
(151) 25/07/2016
(732) S.C. LUSAROM S.R.L., Str.
Alexandru cel Bun nr. 3B, bl. UE9,
ap. 9, judeţul Alba, 510049, ALBA
IULIA ROMANIA

(210) M 2016 05028
(151) 25/07/2016
(732) S.C. LUSAROM S.R.L., Str.
Alexandru cel Bun nr. 3B, bl. UE9, ap.
9, judeţul Alba, 510049, ALBA IULIA
ROMANIA

(540)

(540)
DAR

ROD

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05031
(151) 25/07/2016
(732) S.C. LUSAROM S.R.L., Str.
Alexandru cel Bun nr. 3B, bl. UE9,
ap. 9, judeţul Alba, 510049, ALBA
IULIA ROMANIA

(210) M 2016 05034
(151) 25/07/2016
(732) S.C. LUSAROM S.R.L., Str.
Alexandru cel Bun nr. 3B, bl. UE9, ap.
9, judeţul Alba, 510049, ALBA IULIA
ROMANIA

(540)

(540)
MATERIA

DOR

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4
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veterinar; suplimente alimentare
oameni şi animale.

(210) M 2016 05219
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA

pentru

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 05221
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA

GINKGOREGEN

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

HEPATOVEG

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05220
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
PROSTATOMIN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
5
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(210) M 2016 05222
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA

(210) M 2016 05223
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)

(540)
RHEUMABLOCK
ARTROVEG

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05224
(151) 25/07/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)
ORIENTCOFFEE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜
6
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pasageri, servicii de rezervare pentru călătorii
şi transport, servicii de consultanţă în
domeniul transportului.
41 Educaţie şi servicii de instruire, şcoală auto
(instruire), instruirea conducătorilor auto,
cursuri de conducere auto, cursuri de
conducere auto privind siguranţa rutieră.

(210) M 2016 05202
(151) 25/07/2016
(732) S.C. TONI AUTO S.R.L., Str.
Gârbău, nr. 2, ap. 56, 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)
(210) M 2016 05218
(151) 25/07/2016
(732) S.C. TNP GLOBAL & PARTNERS
S.R.L., Aleea Dealul Măcinului nr. 2,
bl. A41, sc. A, parter, ap. 1, ,
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

TONI AUTO

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, relaţii publice, marketing si
promovare, realizarea de reclame, servicii de
publicitate, publicitate online, publicitate prin
poştă, publicitate prin corespondenţă directă,
publicitate în aer liber, publicitate radio,
publicitate televizată cu privire la serviciile
din clasele 39 şi 41, servicii de import-export.
39 Servicii de transport, transport rutier de
mărfuri şi pasageri intern şi internaţional,
transport rutier de călători intern şi
internaţional, informaţii legate de transport,
servicii de şoferie (transport), închirierea
mijloacelor de transport, organizarea
transportului, servicii computerizate de
informare privind transportul de mărfuri şi

TNP Global & Partners valuation and
valuation related services
(591) Culori revendicate:alb, verde, auriu,
gri
(531) Clasificare Viena:240105; 240115;
240117; 270501; 290114;
7
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economia afacerilor; dezvoltare de strategii şi
concepte de marketing; efectuare de cercetări
de afaceri; efectuare de studii de piaţă;
efectuarea de estimări comerciale; efectuarea
de studii de marketing; efectuarea evaluărilor
de întreprinderi; efectuarea studiilor de
marketing; elaborare de rapoarte comerciale;
efectuare de cercetări de afaceri; efectuarea
evaluărilor de întreprinderi; efectuarea
studiilor de marketing; estimare în afaceri
comerciale; estimări şi evaluări de afaceri în
materie de aspecte comerciale; elaborare de
studii de fezabilitate în domeniul afacerilor;
estimare în afaceri comerciale; estimări pentru
marketing; estimări şi evaluări de afaceri în
materie de aspecte comerciale; evaluare de
oportunităţi de afaceri; evaluarea comparativă
(evaluarea practicilor de organizare a
afacenlor); evaluarea oportunităţilor de
afaceri; evaluări referitoare la aspecte
comerciale; evaluări referitoare la
administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale; evaluări referitoare la
administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale; evaluări şi rapoarte efectuate de
experţi, referitoare la afaceri; evaluări
statistice ale datelor de marketing, experţi în
domeniul eficienţei activităţii comerciale;
furnizare de asistenţă în managementul
afacerilor; furnizare de asistenţă în afaceri;
furnizare de date computerizate de afaceri;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; întocmire de rapoarte
comerciale; întocmire de rapoarte de
marketing; întocmire de rapoarte economice;
întocmire de situaţii financiare profesionale;
întocmire şi analiză de situaţii financiare
pentru afaceri; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi; rapoarte aferente analizelor de
piaţă; rapoarte şi studii de piaţă; redactare de
studii pentru proiecte de afaceri; servicii de
cercetare în domeniul afacerilor; servicii de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Adunarea împreună a unor produse şi
servicii oferite altora spre vânzare, cu
posibilitatea unor vizionări convenabile a
acestora de către clienţi; prezentarea
produselor şi serviciilor prin orice mijloace de
comunicare, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eşantioane, de orice tip
şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; administrare de
afacerilor; administrare în materie de evaluare
a afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale; cercetări pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri comerciale; consultanţă
profesională în afaceri; agenţii de informaţii
comerciale; analiza afacerilor comerciale;
analiza datelor comerciale; analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă; asistenţă în
administrarea afacerilor; asistenţă în afaceri;
asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale; asistenţă în management
pentru firme comerciale; analiza informaţiilor
de afaceri; asistenţă şi informaţii economice;
audit; auditare afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor; consultanţă în afaceri; consultanţă
în domeniul strategiilor de afaceri; consultanţă
în managementul şi organizarea afacerilor;
consultanţă profesională în marketing;
culegere şi sistematizare de informaţii în baze
de date informatice; consultanţă privind
organizarea şi economia întreprinderii;
consultanţă privind organizarea şi
funcţionarea afacerilor; consultanţă privind
prelucrarea datelor; consultanţă privind
pregătirea statisticilor de afaceri; consultanţă
profesională cu privire la administrarea
afacenlor; dezvoltare de concepte pentru
8
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cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor; servicii de cercetare şi analiză de
piaţă; servicii de cercetări în domeniul
afacerilor; servicii de consiliere, consultanţă şi
informare în afaceri; servicii de consultanţă
(comercială) privind managementul
afacerilor; servicii de consultanţă în
administrarea afacerilor; servicii de evaluare
a costurilor; servicii de evaluare a mărcilor;
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor;
servicii de evaluare comparativă; servicii de
expertiză în afaceri; servicii de expertiză în
materie de eficienţa afacerilor, servicii de
expertize în domeniul eficienţei comerciale;
servicii de expertize în domeniul eficienţei
economice; servicii de externalizare în
domeniul analizelor comerciale; servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terţi; servicii de
informaţii şi consultanţă în domeniul
afacerilor; servicii de strategie în afaceri;
servicii în domeniul evaluării de piaţă; servicii
în domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence); servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri; studii de afaceri; studii
economice în scopuri comerciale; studii
privind eficienţa afacerilor.
36 Evaluări în domeniul financiar şi fiscal;
servicii financiare; consultanţă financiară;
analiză financiară; management financiar;
evaluări bunuri mobile evaluări bunuri
imobile; evaluări de întreprinderi; evaluări
active necorporale; evaluări de fond de
comert; evaluări de acţiuni şi instrumente
financiare; audit financiar; evaluări
imobiliare; management imobiliar; evaluare
financiară (asigurare, banking, imobiliare);
consultanţă pentru asigurări; informaţii legate
de asigurări; închiriere imobiliare; acordare de
consultanţă financiară experţilor care
evaluează cererile de despăgubiri; acordare de
consultanţă financiară anchetatorilor de

accidente; acordarea de consultanţă în materie
de creanţe depreciate; administrarea de bunuri
imobiliare; administrarea afacerilor financiare,
afaceri imobiliare; analiză financiara; analiza
investiţiilor; analiză şi consultanţă financiară;
cercetare financiară în domeniul
managementului riscului; cercetări de
investiţii; consiliere financiară; consiliere în
investiţii; consultanţă financiară corporatistă;
estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăţi imobiliare); estimări financiare
pentru costuri de reparaţii, estimări în scopuri
financiare; evaluarea solvabilităţii companiilor
şi a persoanelor fizice; evaluarea de
automobile de ocazie; evaluare de bunuri
mobile; evaluarea de cereri de despăgubire
pentru proprietăţi imobiliare; evaluarea de
cereri de despăgubire pentru proprietatea
personală; evaluare de clădiri; evaluare de
mărfuri şi de încărcături; evaluare de
proprietăţi; evaluare de proprietăţi personale
pentru alte personale; evaluare de utilaje;
evaluare şi analiză financiară; evaluare şi
gestionare de bunuri imobiliare; evaluarea
activelor agricole; evaluarea activelor
financiare; evaluarea capitalului societăţii;
evaluarea cererilor de despăgubire; evaluarea
datelor în asigurări; evaluarea financiară a
proprietăţilor personale şi imobiliare;
evaluarea financiară a proprietăţilor închiriate;
evaluarea încărcăturilor în scopul stabilirii de
asigurări; evaluarea pierderilor; evaluarea
portofoliilor de titluri de valori; evaluarea
proprietăţilor; evaluări de asigurări în caz de
incendiu; evaluări de cereri de despăgubiri în
asigurări; evaluări de proprietăţi imobiliare;
evaluări financiare; evaluări în scop de
asigurare; evaluări legate de expertize de
clădiri; evaluări şi estimări financiare de
proprietăţi; evaluări şi estimări financiare;
expertize în scop de asigurare; expertize şi
evaluări fiscale, furnizare de informaţii,
9
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dezvoltare de soluţii de aplicare software de
calculator; efectuare de expertize tehnice;
expertizare si exploatare; exploatare de date;
furnizarea de facilităţi informatice pentru
stocarea electronică de date digitale; furnizare
de rapoarte tehnico-economice, închiriere de
programe pentru procesarea datelor; închiriere
de software pentru importarea şi gestionarea
datelor; închiriere de suporturi de date;
închiriere de programe informatice; programe
de software de calculator pentru evaluarea şi
calcularea datelor; programe de software
pentru gestionarea bazelor de date.

consultanţă şi consiliere în domeniul
evaluărilor financiare; furnizare de informaţii
financiare computerizate; furnizare de
informaţii financiare investitorilor; furnizare
de informaţii financiare prin intermediul unui
site; furnizare de informaţii financiare on-line;
furnizarea de informaţii în legătură cu
evaluarea bunurilor imobiliare, furnizarea de
informaţii privind proprietăţile (imobiliare);
furnizarea de informaţii privind investiţiile;
furnizarea de informaţii privind bunuri
imobiliare şi terenuri; furnizarea de informaţii
pe internet privind afaceri imobiliare;
furnizarea de informaţii financiare pentru
profesionişti pentru administrarea
portofoliilor; informaţii şi evaluări financiare;
servicii de consiliere financiară pentru
companii; servici de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare; servicii de
consiliere privind investiţiile; servicii de
consiliere privind managementul riscului
(financiar); servicii de consultanţă financiară
şi de investiţii; servicii de consultanţă în
materie de bunuri imobiliare; servicii de
evaluare; servicii de evaluare a creditelor;
servicii de evaluare a garanţiilor financiare;
servicii de evaluare a proprietăţii
intelectuale(financiare); servicii de evaluare a
riscului de investiţii; servicii de evaluare de
proprietăţi în scop fiscal; servicii de informaţii
computerizate privind afacerile financiare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
expertizare; analiză şi evaluarea design-ului
produselor; analiză şi evaluarea dezvoltării
produselor; asigurarea utilizării temporare a
software on-line nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare şi pentru întocmirea de
rapoarte; cercetare de produs; crearea de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date; dezvoltare de baze de date; dezvoltarea
de sisteme pentru prelucrarea de date;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05203
(151) 25/07/2016
(732) SOCIETATEA CIVILĂ DE
AVOCAŢI IACOB ŞI OLTEANU,
Aleea Cauzasi nr. 47, et. 3, ap. 5,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI
IACOB ŞI OLTEANU
(591) Culori revendicate:gri perlă, bordo
(531) Clasificare Viena:070505; 070506;
070508; 270501; 290112;
10
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(210) M 2016 05205
(151) 25/07/2016
(732) S.C. J&J GROUP S.R.L., Str.
Drumul Lunca Priporului nr. 140,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05204
(151) 25/07/2016
(732) S.C. J&J GROUP S.R.L., Str.
Drumul Lunca Priporului nr. 140,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Home Displays Be remarkable!
(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
roşu
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;
290113;
DIVIM
(591) Culori revendicate:albastru închis, roz
închis, galben

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Rame.
36 Comerţ şi schimb valutar.
42 Decoraţiuni interioare.

(531) Clasificare Viena:050521; 210301;
270507; 270510; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Haine pentru copii.
28 Jucării pentru copii.
42 Decoraţiuni interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05206
(151) 25/07/2016
(732) S.C. J&J GROUP S.R.L., Str.
Drumul Lunca Priporului nr. 140,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05207
(151) 25/07/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.
Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

POLARO sunglasses

Sport Displays Be remarkable!
(531) Clasificare Viena:260103; 270502;

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

(531) Clasificare Viena:260323; 270501;
290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi pentru programe (magnetice).
20 Suporturi cu ramă; suporturi de fotografii
(rame); suporturi (mobilier) pentru
televizoare; suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare; rame pentru fotografii; rame
pentru panouri de afişare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
12

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 25/07/2016

(210) M 2016 05208
(151) 25/07/2016
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.
Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 05209
(151) 25/07/2016
(732) S.C. J&J GROUP S.R.L., Str.
Drumul Lunca Priporului nr. 140,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

DB dario berti

Marketing Displays Be remarkable!
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270522;

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile; tocuri pentru
rame şi lentile; lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame.

(531) Clasificare Viena:260323; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Producţie de materiale publicitare;
producţie de material publicitar vizual;
publicitate şi marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05210
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MINO SERV S.R.L., P-ţa
Nucetului nr. 22, bl. BC 4, ap. 210,
Jude ţ ul B ihor, , O R ADEA
ROMANIA

(210) M 2016 05211
(151) 25/07/2016
(732) S.C. J&J GROUP S.R.L., Str.
Drumul Lunca Priporului nr. 140,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

Digital Displays Be remarkable!
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260323; 270501;
290113;
Pizza e Panino by due fratelli
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate din domeniul tehnologiei
informaţionale şi audiovizualului; tablete
digitale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
36 Schimb valutar.

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 25/07/2016

excepţia mobilierului); materiale didactice (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaje; litere tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; agenţii de voiaj.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială,
programare pentru calculatoare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
frumuseţe; servicii în domeniul veterinar şi
agricol.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi; destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

(210) M 2016 05212
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

Cu ProSport faci bani din sport!

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, navale,
geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizat, de control, de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetetelor sau imaginilor; suporturi automate
care declanşează prin introducerea unei
monede sau a unui jeton; maşini pentru
încasat, maşini de calculat, echipamente
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
aparate extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(substanţe de lipit) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05213
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX S.A., Str. Nerva
Traian nr. 3, bl. M101, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05214
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX S.A., Str. Nerva
Traian nr. 3, bl. M101, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Tourism Business

Energy Business
(591) Culori revendicate:albastru

(591) Culori revendicate:galben, auriu

(531) Clasificare Viena:070106; 270512;
270519; 290104;

(531) Clasificare Viena:070116; 270505;
270512; 270519; 290114;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05215
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX S.A., Str. Nerva
Traian nr. 3, bl. M101, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05216
(151) 25/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

DESCOPERĂ lumea
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, negru, alb

Agriculture Business

galben,

(591) Culori revendicate:bleu, galben, maro,
negru

(531) Clasificare Viena:010501; 270315;
270508; 290115;

(531) Clasificare Viena:061909; 270512;
270519; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton, caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale, tratamentul textelor.
38 Difuzare de programe şi emisiuni radio şi
tv; servicii de telecomunicaţii.
41 Realizare de programe radio şi tv;
organizare de activităţi sportive şi culturale;
divertisment.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:020116; 050101;
060102; 061913; 290113;

(210) M 2016 05217
(151) 25/07/2016
(732) FUNDAŢIA CENTRUL DE
ECOLOGIE MONTANA, Str.
Principală nr. 125, judeţul Braşov,
507134, MOIECIU DE SUS
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de publicitate privind
industria turismului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
turism (servicii de rezervări); servicii de ghizi
de turism.

(540)

POARTA CARPAŢILOR

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:Pantone 7485C,
Pantone 7490C, Pantone 349C
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