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Cereri m|rci publicate în 03.08.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 04327 27/07/2016 GHILDUS ALEXANDRU HYTOI HYGIENE CONCEPT

2 M 2016 05071 27/07/2016 DRAGU MIHAI
PASCOVSKI
CLAUDIU-VICTORIAN

Dracula Land

3 M 2016 05259 27/07/2016 S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
S.R.L.

GRANOLA GOODIES

4 M 2016 05260 27/07/2016 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

BOSQUITO

5 M 2016 05261 27/07/2016 BEJINARU ALEXANDRU MIHOC SETAT

6 M 2016 05262 27/07/2016 S.C. CROWN MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L.

RETRO ADVERTISING

7 M 2016 05263 27/07/2016 S.C. LONGIN S.R.L. LONGIN din 1993

8 M 2016 05264 27/07/2016 S.C. REDIST UNIVERSAL S.R.L. RedOne

9 M 2016 05265 27/07/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. PARTYTURA

10 M 2016 05266 27/07/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. STARSDEPENDENTA

11 M 2016 05267 27/07/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. STARSHUNTER

12 M 2016 05268 27/07/2016 NOVARTIS AG KOSTAROX

13 M 2016 05269 27/07/2016 S.C. SOFTTEHNICA S.R.L. Soft Tehnica

14 M 2016 05270 27/07/2016 JURGIU IONEL-MARIAN FESTIVALUL VIRGINIA ZEANI

15 M 2016 05271 27/07/2016 S.C. BRAICONF S.A. CROM

16 M 2016 05272 27/07/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. CARAMALLOWS

17 M 2016 05273 27/07/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. LOLLYWOOD

18 M 2016 05274 27/07/2016 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. POINT LINE
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19 M 2016 05275 27/07/2016 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. UNO SOFT

20 M 2016 05276 27/07/2016 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. DO RE Ml

21 M 2016 05277 27/07/2016 EXPRESS TAXISS
EUROSERVICE S.R.L.

EXPRESS TAXISS COMPANIA
DE TAXIMETRE

22 M 2016 05278 27/07/2016 ASOCIATIA 1 LEU SPITALUL COPIILOR

23 M 2016 05279 27/07/2016 MIHAI SORIN BOGDAN ACCESS BUSINESS

24 M 2016 05280 27/07/2016 MONTECRISTO RETAIL RO
S.R.L.

MONTECRISTO

25 M 2016 05281 27/07/2016 PREDIGER DAN ALBERT EXPERIENCE THE
DIFFERENCE

26 M 2016 05282 27/07/2016 TASOTTI DANIELA MIHAELA JACKSSON

27 M 2016 05283 27/07/2016 CINCA DANIEL DUMITRU PITICOT BARBA COT

28 M 2016 05284 27/07/2016 MINCULESCU MIRUNA - IULIA the bucharest s Est.014

29 M 2016 05285 27/07/2016 ASOCIAÚIA CLUBUL ROMÂN DE
FRINGILLIDAE

CLUBUL ROMÂN DE
FRINGILLIDAE

30 M 2016 05286 27/07/2016 ASOCIAÚIA CLUBUL
CRESC{TORILOR DE CANARI
DE CÂNTEC SLAVUJARI DIN
ROMÂNIA

Clubul Canarului Slavujar FOR

31 M 2016 05287 27/07/2016 ALIVEJ CRISTIAN FESTIVALUL TATAIA COPIILOR

32 M 2016 05288 27/07/2016 TODERAÔCU TIBERIUS LIVIU TIBERIUS GRUP

33 M 2016 05289 27/07/2016 IORDACHE VALENTINA 123 travel.ro - mai mult decât o
vacanÛ|

34 M 2016 05290 27/07/2016 S.C. VINUM PARTIUM S.R.L. VESTIGE THE TREASURE OF
TRANSYLVANIA METHODE
TRADITIONELLE

35 M 2016 05293 27/07/2016 MARINESCU DANIELA SANDPLAY INTEGRATIV

36 M 2016 05294 27/07/2016 S.C. DRAGONUL TRANSILVANIEI
S.R.L.

BEER TROTTER
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37 M 2016 05295 27/07/2016 S.C. DRAGONUL TRANSILVANIEI
S.R.L.

DRAGONUL TRANSILVANIEI

38 M 2016 05296 27/07/2016 S.C. HB TRADITIONAL
BREWERY S.R.L.

Classic HAB Beer
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(210) M 2016 04327
(151) 27/07/2016
(732) GHILDUS ALEXANDRU, Str.

Caragea Vodă nr. 27, sector 1,
010536, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HYTOI HYGIENE CONCEPT
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05071
(151) 27/07/2016
(732) DRAGU MIHAI, Str. Parcului nr. 11,

bl. E5, sc. 1, et. 2, ap. 8, judeţul Dolj,
200186, CRAIOVA ROMANIA 

(732) P A S C O V S K I
CLAUDIU-VICTORIAN, Str.
Nanterre nr. 15, bl. c7, sc. 2, ap. 3,
Judeţul Dolj, 200590, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

Dracula Land

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05259
(151) 27/07/2016
(732) S.C. MAY DAY DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Theodor Palady nr. 50, ,
BUCUREŞTI 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)
GRANOLA GOODIES

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05260
(151) 27/07/2016
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

PRODUCTION S.R.L., Calea Vitan
nr. 240A, sect. 3, 031301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
BOSQUITO

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

31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante

şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05261
(151) 27/07/2016
(732) B E J I N A R U  A L E X A N D R U

MIHOC, Str. Plugarilor nr. 6N,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

SETAT
  
(531) Clasificare Viena:241708; 270116;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile în mediul online şi în
magazine de specialitate şi a produselor IT (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05262
(151) 27/07/2016
(732) S.C. CROWN MANAGEMENT

CONSULTING S.R.L. ,  Str .
Ghirlandei nr. 9A, bl. 44, sc. 2, et. 1,
ap. 46, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RETRO ADVERTISING

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05263
(151) 27/07/2016
(732) S.C. LONGIN S.R.L., Jud. Olt, ,

C O M U N A  S E R B A N E S T I
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LONGIN din 1993

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020111; 050702;

061909; 061915; 070113; 180108;
260114; 260116;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale, malţ (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
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(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05284
(151) 27/07/2016
(732) MINCULESCU MIRUNA - IULIA,

Str. Unirii bl. D10, sc. A, et. 3, ap. 14,
judeţul Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(540)

the bucharest s Est.014

  
(531) Clasificare Viena:260405; 260418;  

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; fotografii.
35 Publicitate.
41 Servicii de fotografie şi video oferite unor
persoane pentru evenimente sociale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05285
(151) 27/07/2016
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL ROMÂN

DE FRINGILLIDAE, Str. Aurel
Vlaicu nr. 10, subsol, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL ROMÂN DE FRINGILLIDAE

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

  
(531) Clasificare Viena:030702; 030717;

030721; 050709; 050721; 090110;
240105; 241125; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05286
(151) 27/07/2016
(732) A S O C I A Ţ I A  C L U B U L

CRESCĂTORILOR DE CANARI
DE CÂNTEC SLAVUJARI DIN
ROMÂNIA, Str. Gheorghe Ţiţeica nr.
180, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Clubul Canarului Slavujar FOR

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

  
(531) Clasificare Viena:030717; 050101;

240105; 240117; 240123; 241125;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05287
(151) 27/07/2016
(732) ALIVEJ CRISTIAN, Bd. Ferdinand

I nr. 121, bl. E1, sc. 1, ap. 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL TATAIA COPIILOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05288
(151) 27/07/2016
(732) TODERAŞCU TIBERIUS LIVIU,

Str. Piaţa Teatrului nr. 2, sc. A, ap. 15,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

TIBERIUS GRUP

(591) Culori revendicate:mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070506;

070508; 070525; 270511; 290112;  

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

29 Chipsuri; chipsuri din cartofi, cartofi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 27.07.2016

9

prăjiţi, chipsuri din legume, chipsuri din soia.
30 Chipsuri tortilla, chipsuri din cereale,
chipsuri de ciocolată, chipsuri din orez,
chipsuri din porumb, chipsuri pe bază de
făină.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ electronic, servicii de comerţ
en-gross; servicii de schimburi comerciale
(trading); servicii de import-export;
publicitate şi promovare sub orice formă. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05289
(151) 27/07/2016
(732) IORDACHE VALENTINA, Calea

Bucureşti nr. 290, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

123 travel.ro - mai mult decât o vacanţă

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010302;

270711; 290112;  

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

39 Servicii ale agenţiilor de turism; rezervare
şi organizare de călătorii şi pachete turistice
oferite de agenţii de turism; servicii de

închirieri auto (rent a car); transport de
mărfuri şi pasageri; ambalare şi depozitare
mărfurilor.
43 Servicii de restaurant, bar, cafenea,
snackbar, cantine; cazare temporară - hotel,
hostel, motel, pensiune, camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05290
(151) 27/07/2016
(732) S.C. VINUM PARTIUM S.R.L., nr.

604, Comuna Carastelec, judeţul Sălaj,
, SAT CARASTELEC ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VESTIGE THE TREASURE OF
T R A N S Y L V A N I A  M E T H O D E
TRADITIONELLE
  
(531) Clasificare Viena:011713; 011725;

250119; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; servicii de import-export;
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse, în mod special a celor solicitate în
clasa 33 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en-gros sau en details, prin cataloage de
vânzareprin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
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prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05293
(151) 27/07/2016
(732) MARINESCU DANIELA, Aleea

Crăeşti nr. 2, bl. A47, sc. C, et. 3, ap.
40, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

SANDPLAY INTEGRATIV

(591) Culori revendicate:Pantone 7459C,
Pantone 7752C, Pantone 7560C,
Pantone 7623C, Pantone 5815C,
Pantone 433C

  
(531) Clasificare Viena:250703; 260409;

260418; 270501; 290115;  

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

41 Servicii de instruire şi formare; consultanţă
în materie de formare; instruire; instruire
educativă; instruire profesională; instruire de
personal; servicii de instruire; pregătire şi
instruire; cursuri de instruire scrise; furnizare
de cursuri de instruire; cursuri de formare
avansată; servicii de formare profesională;
ateliere de formare; furnizare de formare;
cursuri de formare; organizare de cursuri de
formare; servicii de educaţie şi formare
profesională; formare privind sănătatea şi
starea de bine; educaţie; furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare; coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi; furnizare de
informaţii şi întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educaţie şi instruire;
furnizarea educaţiei.
44 Consiliere psihologică; servicii de terapie;
terapie prin artă; terapie psihologică pentru
sugari şi copii; servicii de psihologie;
furnizare de informaţii referitoare la
psihologie; servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor; servicii de
psihoterapie; psihoterapie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05294
(151) 27/07/2016
(732) S . C .  D R A G O N U L

TRANSILVANIEI S.R.L., Str.
Crişan nr. 5B, judeţul Braşov, 500040,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

BEER TROTTER

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

32 Bere.
35 Servicii de promovare; publicitate; servicii
de import-export; distribuirea de produse sau
eşantioane; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; managementul afacerilor
comerciale; servicii de comparaţie a
produselor şi a preţurilor; demonstraţii cu
produse; informare şi consiliere consumatori;
toate servicii menţionate fiind în legătură cu
bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05295
(151) 27/07/2016
(732) S . C .  D R A G O N U L

TRANSILVANIEI S.R.L., Str.
Crişan nr. 5B, judeţul Braşov, 500040,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

DRAGONUL TRANSILVANIEI

(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.
35 Servicii de promovare; publicitate; servicii
de import-export; distribuirea de produse sau
eşantioane; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; managementul afacerilor
comerciale; servicii de comparaţie a
produselor şi a preţurilor; demonstraţii cu
produse; informare şi consiliere consumatori;
toate serviciile menţionate fiind în legătură cu
bere.
43 Restaurante; baruri; cafenele; catering de
alimente şi băuturi; cantine; snack-baruri;
restaurante cu autoservire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05296
(151) 27/07/2016
(732) S.C.  HB TRADITIONAL

BREWERY S.R.L., Str. Soimoseni
nr. 24A, judeţul Satu Mare, , SATU
MARE ROMANIA 

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

(540)

Classic HAB Beer

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

32 Bere.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice sau prin intermediul
site-urilor web; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05264
(151) 27/07/2016
(732) S.C. REDIST UNIVERSAL S.R.L.,

Str. Catanoaia nr. 33, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RedOne
 
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05265
(151) 27/07/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
PARTYTURA

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

9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, receptia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate şi
instrumente pentru codare şi decodare a
semnalelor electrice; unităţi de control de la
distanţă; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere, prize şi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncţiune; benzi,
discuri şi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice pregătite pentru expozitie,
înregistrări video şi/sau audio, de comunicare
multi-media pe suport magnetic; dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legatură cu internetul; publicaţii
electronice descărcabile; piese (şi accesorii)
pentru toate bunurile menţionate anterior.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, compilarea informaţiilor în baze de

date; organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicatii multimedia,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de agenţii ştiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea şi afişarea de
informaţii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o bază de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole şi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau fără suport şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); servicii de
abonament pentru televiziune, radio şi
internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
şi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din această
clasă cu privire la sau în legatură cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
şi difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
referitoare la cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05266
(151) 27/07/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
STARSDEPENDENTA

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

9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, receptia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate şi
instrumente pentru codare şi decodare a
semnalelor electrice; unităţi de control de la
distanţă; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere, prize şi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncţiune; benzi,
discuri şi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice pregătite pentru expoziţie,
înregistrări video şi/sau audio, de comunicare
multi-media pe suport magnetic; dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legatură cu Internetul; publicaţii
electronice descărcabile; piese (şi accesorii)
pentru toate bunurile menţionate anterior.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, compilarea informaţiilor în baze de

date; organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multimedia,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de agenţii ştiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea şi afişarea de
informaţii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o bază de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole şi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau fără suport şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); servicii de
abonament pentru televiziune, radio şi
internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
şi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din această
clasă cu privire la sau în legatură cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
şi difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
referitoare la cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05267
(151) 27/07/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STARSHUNTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate şi
instrumente pentru codare şi decodare a
semnalelor electrice; unităţi de control de la
distanţă; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere, prize şi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncţiune; benzi,
discuri şi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice pregătite pentru expoziţie,
înregistrări video şi/sau audio, de comunicare
multi-media pe suport magnetic; dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,
afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legatură cu Internetul; publicaţii
electronice descărcabile; piese (şi accesorii)
pentru toate bunurile menţionate anterior.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou, compilarea informaţiilor în baze de
date; organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multimedia,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de agenţii ştiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea şi afişarea de
informaţii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o bază de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole şi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau fără suport şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); servicii de
abonament pentru televiziune, radio şi
internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
şi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din această
clasă cu privire la sau în legatură cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
şi difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
referitoare la cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05268
(151) 27/07/2016
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

KOSTAROX

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
a n u me  a n a l g e z i c e ,  me d i c a me n t e
antiinflamatoare şi antipiretice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05269
(151) 27/07/2016
(732) S.C. SOFTTEHNICA S.R.L., Calea

Severinului nr. 195, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

Soft Tehnica
 
(531) Clasificare Viena:260501; 260725;

270502;  

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

42 Dezvoltare de aplicaţii software;
consultanţă în domeniu şi furnizare de produse
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05270
(151) 27/07/2016
(732) JURGIU IONEL-MARIAN, Calea

Naţională nr. 107, bl. O3, ap. 16, jud.
Botoşani, 710061, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL VIRGINIA ZEANI

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

41 Organizare de festivaluri în scopuri
culturale (educative sau de divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05271
(151) 27/07/2016
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor

nr. 53, judeţul Brăila, 810517,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

CROM

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05272
(151) 27/07/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

CARAMALLOWS

  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05273
(151) 27/07/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

LOLLYWOOD
  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05274
(151) 27/07/2016
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

POINT LINE
 
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05275
(151) 27/07/2016
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

UNO SOFT
  

(531) Clasificare Viena:270502;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05276
(151) 27/07/2016
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

DO RE Ml
  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05277
(151) 27/07/2016
(732) E X P R E S S  T A X I S S

EUROSERVICE S.R.L., Bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 116, bl.
M2/111, sc.3, et. 3, ap. 138, cam 2,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPRESS TAXISS COMPANIA DE
TAXIMETRE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:241508; 241513;

270508; 270512; 290113;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05278
(151) 27/07/2016
(732) ASOCIATIA 1 LEU, Şos. Mihai

Bravu nr. 12, bl. P21 - P21A, sc. C, et.
7, ap. 89, cam 2, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPITALUL COPIILOR

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020523; 241325;

270502; 290112;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05279
(151) 27/07/2016
(732) MIHAI SORIN BOGDAN, Str.

Dr.Lister nr. 3, sc.1,et. 2, ap. 4, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACCESS BUSINESS

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:010102; 260410;

270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05280
(151) 27/07/2016
(732) MONTECRISTO RETAIL RO

S.R.L., B-dul Basarabia nr. 256, Corp
C 115, sector 3, Bucureşti ROMANIA

(540)

MONTECRISTO

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; piei de animale; geamantane şi
valize, genţi; umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
curele (îmbrăcăminte), mănuşi, eşarfe, fulare,
articole de lenjerie intimă, dresuri, ciorapi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05281
(151) 27/07/2016
(732) PREDIGER DAN ALBERT, Str.

Muzelor nr.  20,  sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05282
(151) 27/07/2016
(732) TASOTTI DANIELA MIHAELA,

Str. Liviu Rebreanu nr.25, bl.M11,
sc.1, ap.2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

JACKSSON

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

16 Adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; bandă adezivă tip scotch.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05283
(151) 27/07/2016
(732) CINCA DANIEL DUMITRU, Str.

Alunului nr. 50A, Gavana 2, jud.
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

PITICOT BARBA COT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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