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Cereri Mărci publicate în 01.11.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 06734 25/10/2016 BALANIUC VICTOR Balvia

2 M 2016 07171 25/10/2016 MEHEDINŢEANU LIUDMILA
MARIA

B ROSTREET T-SHIRTS

3 M 2016 07172 25/10/2016 MEHEDINŢEANU LIUDMILA
MARIA

4 M 2016 07173 25/10/2016 CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A. UCV

5 M 2016 07174 25/10/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

BrawoStar

6 M 2016 07175 25/10/2016 CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A. ucv1948

7 M 2016 07176 25/10/2016 CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A. ucraiova1948

8 M 2016 07177 25/10/2016 RANCEA BEATRICE GALA PREMIILOR OPERELOR
NATIONALE

9 M 2016 07178 25/10/2016 OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI OPERA NAŢIONALĂ
BUCUREŞTI

10 M 2016 07179 25/10/2016 TODICĂ CARMEN-ROXANA Atelierul de SLĂBIT

11 M 2016 07180 25/10/2016 The Procter & Gamble Company VICKS ANTIGRIP COMPLEX

12 M 2016 07181 25/10/2016 S.C. CONNECTED MEDICAL
DEVICES S.R.L.

TRUSTONE

13 M 2016 07182 25/10/2016 S.C. CONNECTED MEDICAL
DEVICES S.R.L.

ALZONE

14 M 2016 07183 25/10/2016 The Procter & Gamble Company VICKS ANTIGRIP MAX

15 M 2016 07184 25/10/2016 S.C. CONNECTED MEDICAL
DEVICES S.R.L.

Connected Medical Devices CMD
THE HUMAN LINK

16 M 2016 07185 25/10/2016 S.C. CONNECTED MEDICAL
DEVICES S.R.L.

Connected Medical Devices CMD
THE HUMAN LINK

17 M 2016 07186 25/10/2016 ASOCIAŢIA CREŞTEM OAMENI
COŞESCU MIHAELA

CREŞTEM OAMENI
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18 M 2016 07187 25/10/2016 ASOCIATIA BRAND DE ŢARĂ SUNTEM ROMÂNIA MÂNILOR
NOBILE CE DAU VALOARE

19 M 2016 07188 25/10/2016 S.C. OPTICRISTAL INVEST
S.R.L.
PACURARA CATALINA

OPTICRISTAL

20 M 2016 07189 25/10/2016 S.C. SAKURA ASIG S.R.L. Conta Brio

21 M 2016 07190 25/10/2016 CARPATHIAN OSTRICH
ALLIANCE S.R.L.

GOURMET DE STRUŢ gustul
rafinat al sănătăţii

22 M 2016 07191 25/10/2016 S.C. ECART INTERNATIONAL
S.R.L.

ei Ecart International CU UN PAS
ÎNAINTE

23 M 2016 07192 25/10/2016 FIBER TAXI MAAD S.R.L. FIBER TAXI FASTER THAN
LIGHT

24 M 2016 07193 25/10/2016 S.C. OPERATIVE STEAKHOUSE
GROUP S.R.L.

SPEAK EASY BRASSERIE

25 M 2016 07194 25/10/2016 POP MEDINA LARISA
GRECEA ALEXANDRU

WeDine

26 M 2016 07195 25/10/2016 S.C. SKANSKA PROPERTY
ROMANIA S.R.L.

CAMPUS 6- FOR BRIGHT
MINDS

27 M 2016 07196 25/10/2016 H METAL S.R.L. METAL CREATIV

28 M 2016 07197 25/10/2016 S.C. BAYER S.R.L. IUBESTEANIMALELE.RO

29 M 2016 07198 25/10/2016 FEDERATIA PUBLISIND PUBLISIND PS

30 M 2016 07199 25/10/2016 DINES ANTONIO-FLORIAN KM KONE MANIA

31 M 2016 07200 25/10/2016 DINES ANTONIO-FLORIAN sun Boutique

32 M 2016 07201 25/10/2016 DINES ANTONIO-FLORIAN GIVE ME 5 URBAN SNACKS

33 M 2016 07202 25/10/2016 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

PRO PARK

34 M 2016 07203 25/10/2016 S.C. JENY DISTRIBUTION S.R.L. Jeffry's

35 M 2016 07204 25/10/2016 S.C. JENY DISTRIBUTION S.R.L. P Paloma Cafe
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36 M 2016 07205 25/10/2016 S.C. STAR LEISURE &
HOSPITALITY S.R.L.

BUNASTARE

37 M 2016 07206 25/10/2016 S.C. ARTFEL acf S.R.L. ARTfel

38 M 2016 07207 25/10/2016 PEI JIANLI TOPSUN

39 M 2016 07208 25/10/2016 PEI JIANLI PRORUN

40 M 2016 07209 25/10/2016 S.C. ADVERTIGO S.R.L. KANTEMIR Great Moldova Wines

41 M 2016 07210 25/10/2016 S.C. AGISTORE S.R.L.

42 M 2016 07211 25/10/2016 S.C. TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

LAXOPTIM

43 M 2016 07212 25/10/2016 S.C. AMIGO S.R.L. CSIKI AFONYA

44 M 2016 07214 25/10/2016 FDV MOLDAVSKIY STANDART
S.R.L.

LEGENDA MOLDOVEI

45 M 2016 07215 25/10/2016 EMIRAL MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

Emiral Media
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(210) M 2016 06734
(151) 25/10/2016
(732) BALANIUC VICTOR, Str. Grigore

Popiti, nr. 8A, Jud. Timiş, 300538,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Balvia

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07201
(151) 25/10/2016
(732) DINES ANTONIO-FLORIAN, Str.

Wilhelm Filderman nr. 4, ap. 5, Sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIVE ME 5 URBAN SNACKS

(531) Clasificare Viena:020914; 260105;
260114; 270106; 270111;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine,produse de patiserie şi
cofetărie, înghetată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07202
(151) 25/10/2016
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co. KG,
M e t r o - S t r a s s e  1 ,  4 0 2 3 5 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRO PARK
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
consultanţă profesională de afaceri pentru
managementul afacerilor, asistenţă în afaceri
şi comercială în exploatarea sau gestionarea
centrelor şi complexelor comerciale şi/sau a
pieţelor comerciale specializate sau a altor
bunuri imobiliare, dezvoltare comercială şi
conversia conceptelor de utilizare şi de
divertisment pentru proprietăţi imobiliare,
dezvoltarea şi conversia de campanii
publicitare şi concepte pentru managementul
proprietăţilor imobiliare; asistenţă şi luarea de
măsuri pentru promoţii de vânzare pentru
centre comerciale şi pieţele comerciale
specializate; investigarea şi evaluarea
informaţiilor de piată în scopul de a îmbunătăţi
posibilităţile de comercializare în ceea ce
priveşte domeniul imobiliar comercial; servicii
de promovare a vânzărilor pentru centre
comerciale şi/sau pieţe comerciale
specializate; organizare de tranzacţii
comerciale pentru terţi, organizare şi
administrare (servicii de birou), precum şi
procurarea de contracte pentru furnizarea de
servicii şi tranzacţii comerciale pentru terţi în
ceea ce priveşte centrele comerciale;
organizarea şi aranjarea de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare.
36 Dezvoltarea şi conversia de concepte de
utilizare şi divertisment pentru bunuri
imobiliare din punct de vedere financiar;
managementul proprietăţilor imobiliare
precum şi activităţi de agenţie, închiriere şi
leasing de bunuri imobile (facility
management); activităţi de management în
domeniul proprietăţii şi imobiliar; afaceri
monetare.
41 Servicii de divertisment, activităţi sportive

şi culturale, parcuri de distractii, facilitati
sportive şi de divertisment şi închirierea
acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07203
(151) 25/10/2016
(732) S.C. JENY DISTRIBUTION S.R.L.,

Comuna Vidra, Str. Zorilor nr. 11,
Biroul 1, Judeţul Ilfov, , SAT
CREŢEŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
B-dul Corneliu Coposu nr.7, bl.104,
et.1, ap.31, sector 3 BUCURESTI

(540)

Jeffry's

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020503;

270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; boabe şi seminţe crude şi
neprelucrate; fructe şi legume proaspete;
plante şi flori naturale; animale vii; alimente
pentru animale; malţ; seminţe şi alune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07204
(151) 25/10/2016
(732) S.C. JENY DISTRIBUTION S.R.L.,

Comuna Vidra, Str. Zorilor nr. 11,
Biroul 1, Judeţul Ilfov, , SAT
CREŢEŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
B-dul Corneliu Coposu nr.7, bl.104,
et.1, ap.31, sector 3 BUCURESTI

(540)

P Paloma Cafe

  
(531) Clasificare Viena:050701; 270501;

270511; 270521;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07171
(151) 25/10/2016
(732) MEHEDINŢEANU LIUDMILA

MARIA, Aleea Mirea Mioara Luiza
Erou nr. 2, bl. 33, sc. 3, ap. 86, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B ROSTREET T-SHIRTS

  
(531) Clasificare Viena:150719; 260106;

270508; 270521;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07172
(151) 25/10/2016
(732) MEHEDINŢEANU LIUDMILA

MARIA, Aleea Mirea Mioara Luiza
Erou nr. 2, bl. 33, sc. 3, ap. 86, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 2805;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07173
(151) 25/10/2016
(732) CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 30, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

UCV

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07174
(151) 25/10/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

BrawoStar

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

30 Biscuiţi, produse de patiserie, dulciuri
(ciocolată, spume de desert, chec, napolitane,
caramele), zahăr, orez, făină şi preparate din
cereale.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor incluse în clasa
30 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07175
(151) 25/10/2016
(732) CLUB SPORTIV U CRAIOVA S.A.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 30, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ucv1948

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07176
(151) 25/10/2016
(732) CLUB SPORTIV U CRAIOVA

S.A., Str. Ştirbei Vodă nr. 30, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ucraiova1948

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07177
(151) 25/10/2016
(732) RANCEA BEATRICE, B-dul

Mărăşti nr. 31, et. 2, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALA PREMIILOR OPERELOR
NATIONALE

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07178
(151) 25/10/2016
(732) O P E R A  N A Ţ I O N A L Ă

B U C U R EŞT I ,  B d .  M i h a i l
Kogălniceanu nr. 70-72, sector 5,
050067, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPERA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:070124; 070125;
270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07179
(151) 25/10/2016
(732) TODICĂ CARMEN-ROXANA, Str.

Rodul Pământului nr. 4, bl. P2, sc. B,
ap. 17, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Atelierul de SLĂBIT

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07205
(151) 25/10/2016
(732) S.C. STAR LEISURE &

HOSPITALITY S.R.L., Str. Petre
Aurelian nr. 42, parcela D, bl. 8.2.1, et.
2, ap. 11, modul 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUNASTARE

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi îndulcitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07180
(151) 25/10/2016
(732) The Procter & Gamble Company,

One Procter & Gamble Plaza, 45202,
CINCINNATI S.U.A. OHIO

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VICKS ANTIGRIP COMPLEX

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

5 Preparate farmaceutice şi medicale pentru
prevenirea, tratarea şi ameliorarea
simptomelor de tuse, răceală şi gripă şi a altor
tulburări respiratorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07181
(151) 25/10/2016
(732) S.C. CONNECTED MEDICAL

DEVICES S.R.L., Str. Mendeleev nr.
17, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUSTONE

(591) Culori revendicate:vişiniu deschis,
vişiniu închis
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(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07182
(151) 25/10/2016
(732) S.C. CONNECTED MEDICAL

DEVICES S.R.L., Str. Mendeleev nr.
17, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALZONE

(591) Culori revendicate:vişiniu închis, alb,
galben

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 290112;  

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

38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07183
(151) 25/10/2016
(732) The Procter & Gamble Company,

One Procter & Gamble Plaza, 45202,
CINCINNATI S.U.A. OHIO

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VICKS ANTIGRIP MAX

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

5 Preparate farmaceutice şi medicale pentru
prevenirea, tratarea şi ameliorarea
simptomelor de tuse, răceală şi gripă şi a altor
tulburări respiratorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07184
(151) 25/10/2016
(732) S.C. CONNECTED MEDICAL

DEVICES S.R.L., Str. Mendeleev nr.
17, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Connected Medical Devices CMD THE
HUMAN LINK
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(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru, alb

 
(531) Clasificare Viena:160116; 260207;

270501; 270505; 270522; 290114;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07185
(151) 25/10/2016
(732) S.C. CONNECTED MEDICAL

DEVICES S.R.L., Str. Mendeleev nr.
17, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Connected Medical Devices CMD THE
HUMAN LINK

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, negru, alb

(531) Clasificare Viena:160116; 260207;
270501; 270505; 270522; 290114;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
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funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07206
(151) 25/10/2016
(732) S.C. ARTFEL acf S.R.L., Calea

Romanului nr. 125, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

ARTfel

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07207
(151) 25/10/2016
(732) PEI JIANLI, Str. Nanjing, ,

JIANGSU CHINA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

TOPSUN

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

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07208
(151) 25/10/2016
(732) PEI JIANLI, Str. Nanjing, ,

JIANGSU CHINA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PRORUN

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:261109; 270501;

270502; 270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07209
(151) 25/10/2016
(732) S.C. ADVERTIGO S.R.L., Str. Dr.

Dimitrie Drăghiescu nr. 10, sector 5,
050579, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KANTEMIR Great Moldova Wines

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacenlor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07210
(151) 25/10/2016
(732) S.C. AGISTORE S.R.L., Str. Izvor

nr. 1, Judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260516; 260518;

270509; 270525; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07211
(151) 25/10/2016
(732) S.C. TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. Domniţa Ruxandra nr. 12,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

LAXOPTIM

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

5 Laxative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07212
(151) 25/10/2016
(732) S.C. AMIGO S.R.L., Str. Vânătorilor

nr. 9, jud. Harghita, 530144,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

CSIKI AFONYA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07214
(151) 25/10/2016
(732) FDV MOLDAVSKIY STANDART

S.R.L., Str. Iurii Gagarin nr. 30,
Raionul  Taracl ia ,  MD7422,
T V A R D I T A  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

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

33 Băuturi alcoolice comestibile, băuturi
alcoolice energizante, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
aperitiv, băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
băuturi alcoolice de tip bitter, preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi
alcoolice pe bază de cafea.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu băuturi alcoolice (cu excepţia
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legatură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legatură cu
băuturi alcoolice (cu excepţia berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin reţele
informatice mondiale în legatură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de import
export.
39 Servicii de aprovizionare (livrarea) cu
băuturi alcoolice pentru terţi (achiziţie de
bunuri pentru alte întreprinderi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07215
(151) 25/10/2016
(732) EMIRAL MEDIA PRODUCTION

S.R.L., Calea Ferentari nr. 11, bl. 82,
sc. C, ap. 126, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Emiral Media

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

35 Publicitate; servicii de marketing online şi
digital; servicii de grafică, design şi identitate
vizuală în domeniul IT şi online; servicii de
consultanţă în domeniul gestionării afacerilor;
servicii de management al bazelor de date,
inclusiv solutii CRM (managementul relaţiei
cu clienţii).
42 Servicii de creare, dezvoltare şi
customizare de programe de calculator,
website-uri şi magazine online; servicii de
dezvoltare de programe software de
management al bazelor de date, inclusiv
soluţii CRM (managementul relaţiei cu
clienţii); servicii de hosting (găzduirea
site-urilor web); servicii de grafică, design şi
identitate vizuală în domeniul IT şi online;
servicii de mentenanţă şi de consultanţă în
domeniile indicate anterior şi în alte domenii
legate de IT.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07186
(151) 25/10/2016
(732) ASOCIAŢIA CREŞTEM OAMENI,

Str. Călugăreni nr. 201B, etaj 2, jud.
Vaslui, , VASLUI ROMANIA 

(732) COŞESCU MIHAELA, Str. Lainici
nr. 20, etaj 3, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Produse de imprimerie; fotografii; desene;
caractere tipografice; produse din hârtie şi
carton (cărţi, cărţi pentru copii, cărţi
educationale, manuale, cărţi de desenat,
colectie de cărţi, reviste şi alte produse
similare); cursuri (tipărituri); caiete
educationale; pliante; broşuri; materiale de
instruire sau învăţământ (tipărituri).
35 Servicii de publicitate în domeniul
educational; servicii de editare şi redactare;
constituire baza de date.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
training; publicarea de cărţi educaţionale;
ateliere educaţionale; servicii de publicare
pentru cărţi şi reviste; organizarea de jocuri
educaţionale; şcoli şi grădiniţe; blog online
educaţional; divertisment; activităţi sportive şi
culturale; organizare evenimente cu scop
ciltural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07187
(151) 25/10/2016
(732) ASOCIATIA BRAND DE ŢARĂ,

Calea Vitan, nr. 10, bl. V50A, sc. 1,
parter, ap. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SUNTEM ROMÂNIA MÂNILOR
NOBILE CE DAU VALOARE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:020914; 240723;
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
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pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07188
(151) 25/10/2016
(732) S.C. OPTICRISTAL INVEST

S.R.L., Str.Mihail Kogălniceanu nr.
20, bl. 1K, sc. D, ap. 26, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(732) PACURARA CATALINA, Str.
Mihail Kogălniceanu nr.20, bl. 1K, sc.
D, ap. 26, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

OPTICRISTAL

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(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).
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
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07189
(151) 25/10/2016
(732) S.C. SAKURA ASIG S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 49A, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Conta Brio

(591) Culori revendicate:gri, roşu
531) Clasificare Viena:270501; 270507;

290112;  
duse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07190
(151) 25/10/2016
(732) C A R P A T H I A N  O S T R I C H

ALLIANCE S.R.L., Şos. Odăii nr. 38,
jud. Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

GOURMET DE STRUŢ gustul rafinat al
sănătăţii

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru deschis, mov, gri

(531) Clasificare Viena:030714; 030724;
270501; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07191
(151) 25/10/2016
(732) S.C. ECART INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Foişorului nr. 2, bl. D,, sc.
1, ap. 21, et. 7, sect. 3, 031178,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ei Ecart International CU UN PAS
ÎNAINTE

(591) Culori revendicate:negru, magenta
(531) Clasificare Viena:241521; 260516;

261113; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07192
(151) 25/10/2016
(732) FIBER TAXI MAAD S.R.L., Str.

Plantelor nr. 4 bis, jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

FIBER TAXI FASTER THAN LIGHT
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(591) Culori revendicate:albastru, negru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, comunicare, anunţuri prin orice
mijloace pentru serviciile cu privire la
transport, precum şi lucrările de birou aferente
constând în colectarea, înregistrarea, înscrierea,
compilarea şi sistematizarea informaţiilor;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (cu excepţia transportului
lor) cum ar fi piese auto, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web.
38 Servicii de telecomunicaţii; transmitere
electronică a comenzilor prin reţele fără cablu,
prin reţele de fibră optică; transmisie de apeluri
telefonice; servicii de centrale telefonice;
transmisie şi recepţie prin radio.
39 Servicii de transport al persoanelor şi
mărfurilor, operarea de staţii folosite în
transport; servicii de organizare a transportului;
logistică de transport; servicii de informare
referitoare la orarele de transport; servicii
computerizate de informaţii privind transportul;
servicii de taxi; servicii de transport rutier;
servicii de rezervare de transporturi; servicii de
transport călători în taxi, servicii de transport
pasageri; servicii de transport de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07193
(151) 25/10/2016
(732) S.C. OPERATIVE STEAKHOUSE

GROUP S.R.L., Str. Gârlei nr. 30A,
sector 1, 013723, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPEAK EASY BRASSERIE

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb

(531) Clasificare Viena:250110; 260725;
261110; 261125; 270501; 270503;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07194
(151) 25/10/2016
(732) POP MEDINA LARISA, Str.

Zizinului nr. 44, bl. 31, sc. A, ap. 4, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(732) GRECEA ALEXANDRU, Str.
Hărmanului nr. 29, bl. 2, sc. B, ap. 12,
jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

WeDine

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07195
(151) 25/10/2016
(732) S.C. SKANSKA PROPERTY

ROMANIA S.R.L., Str. Gara Herăstrău
nr. 4, Clădirea A, biroul E 3.06, et. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAMPUS 6- FOR BRIGHT MINDS

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

(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
270711; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07196
(151) 25/10/2016
(732) H METAL S.R.L., Str. Hunedoara nr.

9/18, jud. Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

METAL CREATIV

(300) Prioritate invocată:
 /24/09/2016/RO
 (531) Clasificare Viena:241301; 241705;

260418; 270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Acoperişuri metalice, adăposturi din metal,
aliaje de aluminiu, aliaje de crom, aliaje de fier,
aliaje de metale obişnuite, aliaje din oţel brut
sau semifabricat, arcade confecţionate din
materiale metalice, arcuri confecţionate în
principal din metal, armături metalice, articole
de ambalat, de învelit şi de balotat, din metal,
articole de fierărie, articole metalice folosite în
construcţii, bare din metal, benzi metalice,
instalaţii metalice pentru parcat biciclete,
broaşte metalice (altele decât electrice), butoni
din metal pentru sertare, cabine din metal,
cabine pentru expoziţie (standuri) din metal,
cabine portabile din metal, cabluri, fire şi
lanţuri, din metal, cadre arcuite (metalice)
utilizate în construcţii, cadre de oţel pentru
construcţii, cadre din metal, cadre de uşi (din
metal), cadre modulare prefabricate din oţel,
capace din metal, căptuşiri din metal, cârlige
din metal pentru porţi, cepuri metalice,
chioşcuri din metal (structuri), chioşcuri mobile
confecţionate în principal din metal, coliere
reglabile (metal), componente metalice pentru
uşi, componente metalice pentru acoperiş,
componente metalice prefabricate pentru
construcţii, conducte metalice, conectoare
metalice, console (din metal), construcţii care
sunt structuri fixe din metal, construcţii cu
faţadă termoizolantă cu pereţi dubli (de metal),
construcţii cu structuri metalice, construcţii din
metal transportabile, construcţii din oţel,
construcţii metalice, construcţii metalice
deplasabile, construcţii metalice mobile
(portabile) echipate cu instalaţii sanitare,
construcţii (metalice), pentru vite, construcţii
metalice prefabricate, construcţii metalice
transportabile, construcţii mobile confecţionate
în principal din metal, construcţii mobile din
metal, construcţii mobile metalice, construcţii
(portabile) din metal pentru toalete, construcţii

transportabile din metal, containere, articole
de transport şi ambalare din metal, corniere
din metal, corniere metalice, cupole metalice,
cuşti din metal, cutii de ambalaje asamblate
(metal), cutii de ambalaje în formă plată
(metal), cutii de valori şi seifuri, din metal,
cutii de scrisori din metal cu uşiţă, cutii de
colectare (metalice), cutii din metal, cutii
metalice, cuve metalice, dale metalice,
decoraţiuni adezive din metale comune pentru
perete; depozite din metal; dispozitive de
fixare din metal, dispozitive de închidere
pentru uşi (neelectrice), dispozitive metalice
de închidere, distribuitoare din metai, draperii
metalice, dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), dulăpioare metalice pentru
alimente; elemente de construcţii prefabricate
metalice, elemente de fixare arhitecturale din
metal, elemente de fixare din metale comune,
eşafodaje metalice folosite la construcţii,
etanşări din metal pentru uşi, feronerie,
feronerie arhitecturală utilizată în construcţii,
feronerie din metal pentru construcţii,
feronerie pentru construcţii, feronerie pentru
dulapuri, feronerie pentru ferestre, feronerie
pentru uşi, fier, figuri din metale comune,
figurine din metale comune care sunt obiecte
de artă, figurine din metale comune, figurine
din metale nepreţioase, figurine ornamentale
din metal comun, figurine pentru scopuri
decorative confecţionate din metale comune,
figurine (statuete) din metale obişnuite,
filmuri şi foi din metal folosite la fabricarea
plăcilor de circuite, fire metalice (neelectrice),
foişoare, în principal din metal, forme
metalice de turnare, garduri de metal, garduri
realizate din metale comune, garduri şi
panouri metalice, garnituri (metalice),
garnituri metalice pentru uşi, garnituri
metalice pentru construcţii, garnituri metalice
pentru mobile, grătare de şters încălţămintea,
grătare din metal, grilaje de metal, grilaje din
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oţel, împrejmuiri metalice pentru şemineuri
(mantale şi poliţe), împrejmuiri metalice pentru
ferestre, încuietori din metal, încuietori din
metal pentru porţi, încuietori şi chei metalice,
indicatoare şi panouri de informare şi
publicitare, din metal, inele metalice, instalaţii
pentru pereţi, cortină din metal, jaluzele din
metal, jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din metal pentru acoperişuri, lacăte,
lanţuri din oţel, lăzi metalice, legături metalice,
magazii (construcţii) metalice, materiale de
construcţii (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcţii (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcţii (metalice) sub
formă de plăci, materiale de construcţii şi
elemente din metal, materiale metalice pentru
construcţii, metale, metale de placare, metale
grele, metale laminate, metale neferoase, metale
neferoase şi aliajele lor, metale nepreţioase
obişnuite, aliaje din metale obişnuite, metale
obişnuite brute sau semifabricate, rotile
metalice pentru mobilă, module de birouri
transportabile din metal, module metalice
transportabile, monumente din metale comune,
monumente din metale nepreţioase, mulaje de
aluminiu, mulaje din metal pentru construcţii,
mulaje metalice, opritoare din metal, oţel, aliaje
de oţel, benzi de oţel, oţel brut, oţel brut sau
semifabricat, oţel carbon, oţel inoxidabil, oţel
inoxidabil sub formă de foi, oţel inoxidabil sub
formă de benzi, piese turnate din oţel, piese
turnate din oţel (semifabricate), oţel placate,
oţel profilat, sârme din oţel, stâlpi din oţel, oţel
sub formă de bară, oţel sub formă de benzi, oţel
sub formă de bobine, oţel sub formă de cilindru,
oţel sub formă de foi, oţel sub formă de folii,
oţel sub formă de plăci, oţel sub formă de rulou,
oţel sub formă de tije, table din oţel, ţevi din
oţel, oţel tras la rece, oţeluri laminate, oţeluri
relaminate, oţeluri sub formă de tambure,
oţeluri sudabile, paleţi de depozitare din metal,
panouri de metal, pavaje metalice, pereţi

metalici, pergole din metal, pervazuri din
metal, piese din metal brut, piese din metale
forjat, piese forjate din oţel, placare cu
aluminiu, plăci din aluminiu, plăci din metal,
plăci din metale comune, plăci din oţel
galvanizat, plase din metal, plăcuţe cu
numărul de cursă pentru biciclete, din metal,
plăcuţe de identificare pentru câini, din metal,
plăcuţe deidentificare pentru animale, din
metal, plăcuţe din metal pentru inscripţii,
plăcuţe metalice cu numere de case, plăcuţe
metalice de identificare şi plăcuţe metalice
pentru uşi, plăcuţe metalice de identificare,
platforme din metal, porţi de fier, porţi
metalice pentru deversoare, porţi rulante
metalice, porţi rulante (metalice) cu
proprietăţi izolante, praguri metalice,
prefabricate din oţel, profile metalice, sisteme
de rafturidin metal, rame de uşi (metalice),
recipiente din folie de aluminiu, recipiente din
metal, rigole din metal, rulouri (exterioare)
din metal, scări metalice, scări mobile din
metal, scări şi schele metalice, sculpturi din
metale nepreţioase, sculpturi în metal, secţiuni
de uşă din metal, sere metalice, stâlpi de metal
(părţi de construcţie), statui din aliaje de
metale comune, structuri de construcţii, din
metal, structuri din oţel, structuri şi construcţii
metalice transportabile, suporturi metalice,
suporturi metalice pentru panouri, suporturi
metalice pentru rafturi, şuruburi metalice,
tablă de aluminiu, tablă metalică, bandă
metalică şi bobine metalice, tablă metalică
pentru acoperiş, tablă placată cu nichel şi zinc,
table, table din oţel acoperite cu zinc
(galvanizate), table din oţel acoperite cu vinil,
table metalice pentru acoperişuri, table pentru
acoperişuri metalice, cârlige pentru tăbliţe de
ardezie, taburete cu trepte din metal, tavane cu
panouri (metalice), tavane suspendate cu cadre
metalice, tavane suspendate metalice, tăvi
metalice, tuburi metalice, turnichete, unelte
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metalice pentru construcţii, unităţi de uşi
metalice, unităţi mobile de prezentare
(structuri) din metal, unităţi modulare pentru
construcţii (metal), uşi batante din metal pentru
pisici, uşi batante din metal pentru câini/pisici,
uşi blindate din metal, cadre metalice pentru
uşi, uşi cu plasă, din metal, uşi de garaj
metalice, uşi de incendiu metalice, uşi din
aluminiu, uşi din aluminiu pentru curţi
interioare, uşi din metal rezistente la foc,
dispozitive neelectrice pentru deschiderea
uşilor, uşi exterioare din metal, uşi exterioare
rulante din metal, uşi glisante metalice, uşi
glisante metalice pentru clădiri, role metalice
pentru uşi glisante, uşi izolante din metal, uşi
metalice, uşi metalice antifoc, uşi metalice
basculante, uşi metalice blindate, uşi metalice
de garaj, uşi metalice de incendiu, uşi metalice
de siguranţă, uşi metalice pentru a permite
accesul animalelor de companie în clădiri, uşi
metalice pentru case de bani, uşi metalice
pentru clădiri, uşi metalice pentru curţi
interioare, uşi metalice pentru interioare, uşi
pentru curţi interioare (cu ramă metalică), uşi,
porţi, ferestre şi jaluzele pentru ferestre din
metal, uşi rezidenţiale din aluminiu, uşi rotative
din metal, uşi rulante din metal, uşi rulante
metalice pentru scopuri de siguranţă, uşi şi
ferestre din metal, sonerii neelectrice pentru uşi,
tăblii metalice pentru uşi, tocuri metalice pentru
uşi, valve de reglare metalice (altele decât piese
pentru maşini), valve din metal acţionate
manual, valve metalice (altele decât părţi de
maşini), valve metalice pentru conducte de
scurgere, valve metalice pentru conducte de
apă, vitrine metalice pentru magazine, zăvoare
din metal, tablă metalică, bandă metalică şi
bobine metalice, prefabricate din oţel, structuri
din oţel, metal - sudură pentru oţel inoxidabil,
metale comune şi aliajele acestora inclusiv oţel
inoxidabil, foi de metal inclusiv cele din aliaje
de oţel şi titan.

20 Accesorii nemetalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, bănci, bănci de lucru cu
menghine (nemetalice), bănci de picnic, bănci
metal (mobilier), bănci (mobile), bănci pentru
teren de golf, bănci pentru terenurile de sport,
bancuri de Iucru, bancuri de lucru (mobilier),
bancuri (mese) de lucru industriale, birouri,
birouri şi mese, canapele, comode, comode
(mobilier), cutii pentru scrisori, divane,
dulapuri ca mobilier, dulapuri din lemn,
dulapuri metalice (mobilier); elemente de
mobilier, etajere, fotolii, garnituri de uşi
(nemetalice), mese, mese adaptate pentru a fi
folosite de persoanele cu dificultăţi de
mobilitate, mese console, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese din metal, mese (mobilier),
mobilă şi mobilier, mobile de birou, rafturi de
mobile, mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de grădină din
aluminiu, mobilier de grădină din lemn,
mobilier de grădină din metal, mobilier de
interior, mobilier de uz casnic, mobilier de uz
industrial, mobilier metallic, mobilier pentru
curte interioară, mobilier pentru depozitare,
mobilier pentru expunerea produselor,
mobilier pentru magazine, mobilier şcolar,
mobilier stradal, nu din metal, module
metalice demontabile (mobilier), noptiere,
noptiere pentru pat, panouri de afişare,
panouri de afişare a publicităţii (mobilier),
panouri de expunere pentru expoziţii, panouri
publicitare, paravane din metal (mobilier),
paravane mobile (mobilier), paravane
(mobilier), partiţii de birou mobile, paturi,
pergole (mobilier), piese de asamblare pentru
mobilier, piese de mobilier, piese de mobilier
nemetalice, rafturi, rafturi ca mobilier metalic,
rafturi confecţionate din metal (mobilier),
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
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mobile (mobilier), rafturi de prezentare cu
poziţii multiple confecţionate din tuburi de
aluminiu şi oţel, scaune, scaune din metal,
sertare (piese de mobilier), standuri metalice de
prezentare, suporturi de raft metalice (piese de
mobilier), suporturi de raft nemetalice, tăblii de
pat, mobilier metalic de birou, mobilier metalic
şi mobilier pentru camping, tăblii masa, unităţi
de mobilier, uşi de mobilier (nemetalice),
mobilier metalic.
35 Administraţie comercială, management de
afaceri comerciale, organizare de expoziţii cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
de expoziţii, comerciale, organizare de expoziţii
în scopuri comerciale, organizare de expoziţii în
scop comercial, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziţii în scopuri publicitare, organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi de promovare, organizare de
expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, organizare de
expoziţii şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de expuneri în scop de
afaceri, organizare de lansări de produse,
organizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale şi expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale promoţionale, publicare de
materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicarea de broşuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, pregătirea de
texte publicitare, publicitate, publicitate online,
publicitate prin bannere, publicitate prin

corespondenţă, realizare de materiale
publicitare, realizare de târguri comerciale,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materiale de construcţii, servicii de
consultanţă comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobila, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobila, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, organizare şi realizare de
târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare.
40 Aplicarea de finisaje textile; croirea
ţesăturilor, cromarea articolelor metalice,
cromarea dură a suprafeţelor metalice,
cromarea dură şi nichelarea dură a
suprafeţelor metalice, cromarea obiectelor
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metalice, cusut artizanal (producţie la
comanandă), cusut artizanal şi croitorie, servicii
de fabricare la comandă de mobilier, servicii de
fabricarea de mobilier pe bază de comandă şi
specificaţii primite de la terţi, finisarea
metalelor, finisarea suprafeţelor articolelor
metalice, metalizare, metalizarea suprafeţelor,
prelucrare metalurgică,rafinarea metalelor,
servicii de lustruire a oţelului inoxidabil,
tratarea la cald a metalelor, tratarea metalelor,
tratarea metalului (călire), tratarea metalului
(emailare), tratarea metalului (forjare), tratarea
metalului (matriţare), tratarea metalului
(modelare), tratarea metalului (ştanţare),
tratarea (prelucrarea) metalului, turnare în
metalurgie, turnare sub presiune de metale,
turnarea metalelor, vopsire.
41 Furnizarea educaţiei, informaţii în materie
de recreere, informaţii în materie de educaţie,
instruire, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizare
de activităţi didactice, organizare de ateliere de
lucru şi seminarii despre cunoaşterea de sine,
organizare de competiţii educative, organizare
de conferinţe cu scopuri educative, organizare
de cursuri de pregătire în domeniul designului,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv, organizare de
evenimente de recreere, organizare de expoziţii
educaţionale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
educative, organizare de expoziţii în scop de
instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de sesiuni de formare,
organizare şi realizare de tâguri cu scop cultural
sau educaţional, organizarea de ateliere de
lucru, organizarea de evenimente culturale şi
artistice, publicare de texte, publicare
electronica, realizare, coordonare şi organizare
de ateliere de lucru (instruire), teste educative,
instruire şi educaţie, informaţii în materie de

educaţie, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, organizare de întâlniri pe teme
de educaţie.
42 Analiză şi evaluarea design-ului
produselor, design architectural, design
industrial, design grapic, design de modele,
design de mobilier, design de produs, design
artistic commercial, design artistic industrial,
servicii de design mobilier, servicii de design
industrial, proiectare (design) de birouri,
servicii de design architectural, artă grafică şi
design, design grafic şi industrial, evaluări
tehnice privind designul, servicii tehnologice
privind designul, cercetare în domeniul
designului, planificare în domeniul designului,
design şi dezvoltare de produs, design grafic
asistat de calculator, design arhitectural pentru
planificare urbană, design de mobilier de
birou, design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare, consultanţă în materie de design,
design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, servicii de design de produs,
servicii de design privind vitrinele
magazinelor, servicii de design interior şi
exterior, servicii pentru proiectare (design) de
birouri, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii profesionale privind
design-ul architectural, analiza şi evaluarea
design-ului produselor, consultanţă
profesională în materie de design industrial,
servicii de consultanţă în materie de design
industrial, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, servicii de consultanţă
în materie de design interior, consultanţă
profesională privind designul de bucătării la
comandă, furnizarea de informaţii cu privire la
designul industrial, servicii de consiliere în
materie de inginerie de design, arhitectură,
artă grafică şi design, cercetare şi dezvoltare
de produse, desen tehnic, proiectare de
produs, proiectare de produse noi, proiectare
de standuri de expoziţie, proiectare de
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structuri ornamentale, proiectare piese de
mobilier, proiectare tehnică, realizarea de
desene de inginerie, realizarea de desene
tehnice, servicii de arhitectură şi inginerie,
servicii de arhitectură, servicii de consultanţă în
materie de design industrial, servicii de design
comercial, servicii de design de produs, servicii
de design industrial, servicii de proiectare piese
de mobilier.
44 Asistenţă psihologică, consultaţii psihiatrice,
examinare psihologică, servicii de psihologie,
servicii de psihologie ocupaţională, servicii de
psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de psihoterapie, terapie prin artă,
terapie psihologică pentru sugari şi copii, teste
de personalitate cu scopuri psihologice, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală), teste
psihiatrice, Realizare de evaluări şi examinări
psihologice

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07197
(151) 25/10/2016
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IUBESTEANIMALELE.RO

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, turcuoaz, albastru închis,
albastru deschis

(531) Clasificare Viena:030603; 270303;
270501; 290112;  

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

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07198
(151) 25/10/2016
(732) FEDERATIA PUBLISIND, Str.

Walter Mărăcineanu nr. 1, et. 2, cam
201-203,  sec t .  1 ,  010155,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUBLISIND PS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07199
(151) 25/10/2016
(732) DINES ANTONIO-FLORIAN, Str.

Wilhelm Filderman nr. 4, ap. 5, Sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KM KONE MANIA

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
270522;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07200
(151) 25/10/2016
(732) DINES ANTONIO-FLORIAN, Str.

Wilhelm Filderman nr. 4, ap. 5, Sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

sun Boutique
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,

alb
 (531) Clasificare Viena:010312; 260118;

270501; 270508; 290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜


