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Cereri Mărci publicate în 05.05.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 03094 28/04/2016 CORDA ADRIANA-CORINA iDUNno

2 M 2016 03095 28/04/2016 S.C. PROTRACTORUL S.R.L. PROTRACTORUL PIESE
TRACTOARE ŞI UTILAJE
AGRICOLE CRAIOVA

3 M 2016 03096 28/04/2016 PRIMARIA COMUNEI MOARA
VLASIEI

CENTRUL CULTURAL PENTRU
TINERET ARENA

4 M 2016 03097 28/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. PLIN DE VIAŢĂ!

5 M 2016 03098 28/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. SĂNĂTATE DE LEU!

6 M 2016 03099 28/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. SINDOPLAST

7 M 2016 03100 28/04/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. COLARGOL

8 M 2016 03101 28/04/2016 S.C. AURA NET S.R.L. GRILL TO CHILL Taste the
feeling

9 M 2016 03102 28/04/2016 S.C. CANDELCO EXIM S.R.L. CANDELCO

10 M 2016 03103 28/04/2016 PONTICA STAR S.R.L. CHERHANA PONTICA
RESTAURANT TRADITIONAL
PESCARESC

11 M 2016 03104 28/04/2016 S.C. COLUMBOVET S.R.L. TRICOPLUS

12 M 2016 03105 28/04/2016 BACONI DANIELA-LUIZA
STAN MIRIANA
VLĂSCEANU ANA-MARIA

TRENDS IN TOXICOLOGY AND
RELATED SCIENCES

13 M 2016 03106 28/04/2016 GUTA MARIAN THE SOUND

14 M 2016 03107 28/04/2016 PAPICI MARCELA ANAMARIA E vorba despre Satu Mare!

15 M 2016 03108 28/04/2016 S.C. OCEAN FISH S.R.L. Ocean Fish Noi ştim totul despre
peşte!



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de
28.04.2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2

16 M 2016 03109 28/04/2016 OLIMPIC GYM S.R.L. OLIMPIC GYM AEROBIC
WELLNESS

17 M 2016 03110 28/04/2016 EXTENDED STAR S.R.L. NET/me/On!

18 M 2016 03111 28/04/2016 FUNDATIA DAN VOICULESCU
PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI

V UNIVERSITATEA
VOCAŢIONALĂ prof. univ. Dan
Voiculescu

19 M 2016 03112 28/04/2016 SQUADFAST SECURITY S.R.L. SQUADFAST SECURITY

20 M 2016 03113 28/04/2016 S.C. VIDEO SMART S.R.L. BUN DE TOT

21 M 2016 03114 28/04/2016 NASTASE MARIAN ISSIA SANITYCIDE

22 M 2016 03115 28/04/2016 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. banka BY BANCA
TRANSILVANIA

23 M 2016 03116 28/04/2016 PARASCHIV IOAN fine tuning lawyers

24 M 2016 03117 28/04/2016 MANEA CONSTANTIN Club Rio

25 M 2016 03118 28/04/2016 MANEA CONSTANTIN MACO the coffee starter good
coffee, good start

26 M 2016 03119 28/04/2016 LAZAR DRAGOS NICUSOR La Collina Restaurant & Pizzerie

27 M 2016 03120 28/04/2016 S.C. BIGREEN ENGINEERING
INFRASTRUCTURE S.R.L.

CRAMELE DRAGASANI

28 M 2016 03121 28/04/2016 SAMSUNG ELECTRONICS
CO.,LTD.

HEAT WAVE

29 M 2016 03122 28/04/2016 MARTA EMANUEL ROMULUS MISTO URBAN KITCHEN & BAR

30 M 2016 03123 28/04/2016 MECANIKKA DEUTSCHE
TRAKTOREN AG ROMÂNIA
S.R.L.

MECANIKKA Strong & Premium
Quality AII The Best

31 M 2016 03124 28/04/2016 MECANIKKA DEUTSCHE
TRAKTOREN AG ROMÂNIA
S.R.L.

mecanikka Strong & Premium
Quality ALL THE BEST

32 M 2016 03125 28/04/2016 VIITOR PLUS ASOCIAŢIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA

Harta Reciclarii
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33 M 2016 03126 28/04/2016 BOICU MIHAI PLASTICFLORA

34 M 2016 03127 28/04/2016 BRATU MIRELA myreea

35 M 2016 03128 28/04/2016 ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN -
MILA 23

"Delta vie"

36 M 2016 03129 28/04/2016 S.C. VOK ARTA
CONTEMPORANA S.R.L.

VOK

37 M 2016 03130 28/04/2016 S.C. RISTORAZIONE E
DISTRIBUZIONE S.R.L.

La Terrazza

38 M 2016 03132 28/04/2016 BRAUN ELISABETA-MARIA ŞCOALA SUPERIOARĂ DE
VÂNZĂRI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28/04/2016

4

(210) M 2016 03094
(151) 28/04/2016
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.

Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iDUNno

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de date magnetice, discuri de
înregistrare; compact discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitale; software;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; program de
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; hardware de
calculator; telefoane mobile; telefoane;
software-ul sistemului de operare; middleware
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; software de calculator
pentru utilizare ca interfaţă de programare a
aplicaţiilor (API); interfaţă de programare a
aplicaţiilor (API) pentru software de
calculator care facilitează servicii online
pentru reţele sociale, construirea de aplicaţii
de reţele sociale şi pentru a permite
recuperarea datelor, upload, download, acces

şi de gestionare; software de calculator pentru
a permite încărcarea, descărcarea, accesarea,
postarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul, de
streaming, care leagă, schimbul sau furnizarea
în alt mod medii sau informaţii prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii electronice; software descărcabile
e-commerce calculator pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; software pentru
trimiterea de alerte mesaje electronice şi
memento-uri prin internet; software pentru
transmiterea comenzilor şi pentru trimiterea şi
primirea de mesaje electronice prin
intermediul internetului.
35 Publicitate, agenţii de publicitate,
publicitate prin poştă, publicitate prin
corespondenţă  directă ,  distribuirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o reţea de computere, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
promovarea produselor şi serviciilor altora
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; facilitarea schimbului şi vânzarea
de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii online; servicii de vânzare cu
amănuntul oferind livrarea de mass-media
digitale; servicii caritabile, şi anume
promovarea, sensibilizarea opiniei publice cu
privire la activităţile de caritate, filantropice,
de voluntariat; promovarea serviciilor publice
şi comunitare şi activităţilor umanitare;
asigurarea pieţei on-line pentru vânzătorii de
bunuri şi/sau servicii; furnizarea unui site web
pentru conectarea vânzătorilor cu
cumpărătorii; furnizarea unui site web
informare a consumatorilor în domeniul de
cadouri; promovarea produselor şi serviciilor
altora prin furnizarea unui site web sugestii de
cadouri, servicii de marketing, publicitate şi
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promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă.
38 Telecomunicaţii; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor,
transmiterea mesajelor, poştă electronică,
servicii de chat; comunicare vocală prin
internet (IP), servicii de telefonie; servicii de
turnare web; comunicare prin calculator şi
dispozitive electronice mobile; asigurarea
accesului la calculator, electronice şi baze de
date on-line; servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmitere electronică a datelor,
mesaje şi informaţii; furnizarea de forumuri
online pentru comunicarea pe teme de interes
general; furnizarea de legături de comunicaţii
on-line care transferă utilizatorii site-ului web
la alte pagini web locale şi globale; facilitarea
accesului la site-uri web terţi, prin intermediul
unui conector universal; furnizarea de camere
de chat online şi buletine electronice; audio,
text şi de difuzare video de servicii faţă de alte
reţele de comunicaţii şi anume calculator sau,
încărcarea, postarea, afişarea, etichetarea şi
transmiterea electronică de date, informaţii,
audio şi imagini video; asigurarea accesului la
baze de date informatice în domeniul
socializării prin internet.
41 Educaţie; furnizare de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; reviste şi jurnalele de web
electronic; furnizarea de resurse online pentru
dezvoltatorii de software nedescărcabile
fumizarea din calculator a bazelor de date
electronice şi on-line în domeniul
divertismentului şi în domeniile secundare,
colegial, grupuri sociale şi de interes
comunitar; servicii de partajare a fotografiilor
şi a clipurilor video, reviste electronice şi
jurnalele de web care au un conţinut specificat
sau generat de utilizator, servicii de editare
electronică pentru terţi; servicii de
divertisment, respectiv facilitarea serviciilor

interactive între un jucător şi alţi jucători prin
intermediul reţelelor informatice sau de
comunicaţii; furnizarea de informaţii despre
jocuri de calculator online şi jocuri video prin
reţele de calculatoare sau de comunicaţii;
organizarea şi desfăşurarea concursurilor
pentru jucători video şi jucătorii de jocuri pe
calculator; programe de premiere concursuri şi
de stimulare menite să recunoască,
recompenseze şi încurajeze persoanele şi
g rupur i le  care  se  angajează  în
auto-îmbunătăţirea, auto-împlinirea vieţii,
precum şi caritatea, filantropia, voluntariatul,
serviciile publice şi comunitare.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, servicii informatice; furnizor de
servicii de aplicare (ASP); furnizarea de
informaţii de la indexuri interogabile şi baze
de date de informaţii; asigurarea utilizării
t emporare  de  ap l i ca ţ i i  sof tware
nedescărcabile; servicii hardware şi
consultanţă software; informaţii referitoare la
tehnologia informatică furnizate on-line
dintr-o reţea de calculatoare globală sau pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
oferind motoare de căutare pentru obţinerea
datelor prin intermediul reţelelor de
comunicaţii; operează motoare de căutare;
servicii informatice, şi anume crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii
înregistraţi pentru organizarea grupurilor şi
evenimente, să participe la discuţii, şi să se
angajeze în viaţa socială, de afaceri şi crearea
de reţele comunitare; servicii informatice, şi
anume găzduire facilităţi electronice pentru
terţi pentru organizarea şi desfăşurarea
întâlnirilor, evenimentelor şi discuţiilor
interactive prin reţele de comunicaţii; furnizor
de servicii de aplicaţii (ASP) de servicii, şi
anume, găzduire de aplicaţii software de
calculator ale terţilor; furnizor de servicii de
aplicaţii (ASP) cu software pentru a permite
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sau facilita încărcarea, descărcarea, de
streaming, postarea, afişarea, blogging-ul, care
leagă, schimbul sau alt furnizarea de medii sau
informaţii prin reţele de comunicaţii
electronice; furnizarea unui serviciu de reţea
online care permite utilizatorilor să transfere
date de identitate personale şi partaja personal,
identifică datele cu şi între mai multe site-uri
web; furnizarea de tehnologie oferind site web
care permite utilizatorilor online să creeze
profiluri personale care conţin informaţii de
social networking şi de a transfera şi partaja
astfel de informaţii între mai multe site-uri
web; furnizarea de informaţii de la indexuri şi
baze de date cu informaţii căutate, inclusiv
texte, documente electronice, baze de date,
grafică şi informaţii audiovizuale, pe reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea de
utilizare temporară de aplicaţii software
nedescărcabile pentru reţele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmisie de
conţinut audio, video, imagini fotografice,
text, grafice şi date; servicii informatice în
natură de pagini web personalizate care conţin
informaţii sau specificate definite de
utilizator, profiluri personale, audio, video,
imagini fotografice, text, grafice şi date;
servicii informatice, şi anume, furnizarea de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
într-o reţea globală de calculator oferind
non-descărcabile software de e-commerce,
pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacţii electronice de afaceri prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare; servicii informatice, şi anume,
furnizor de servicii de aplicaţii cu interfaţă de
programare a aplicaţiilor (API) software
pentru furnizarea sugestii de cadouri şi pentru
a permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; şi software-ul
ca serviciu (SaaS) servicii cu software pentru

furnizarea sugestii de cadouri, trimiterea de
alerte mesaj electronic, pentru transmiterea
comenzilor şi trimiterea şi primirea de mesaje
electronice, precum şi pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare.
45 Licenţierea software-urilor de computer şi
de program, servicii matrimoniale, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
a satisface nevoile indivizilor; prezentări
sociale, servicii de reţea şi de întâlniri;
furnizarea de servicii sociale şi de informaţii
în domeniul dezvoltării personale, respectiv
autoperfecţionare, auto-împlinire, de caritate,
filantropice, de voluntariat, servicii publice şi
comunitare, precum şi activităţi umanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03095
(151) 28/04/2016
(732) S.C. PROTRACTORUL S.R.L., Sat

Podari Str. Belcineanca nr. 27, jud.
Dolj, ,  COMUNA PODARI
ROMANIA 

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

(540)

PROTRACTORUL PIESE
TRACTOARE ŞI UTILAJE AGRICOLE
CRAIOVA

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
negru, alb

 (531) Clasificare Viena:090110; 150721;
180108; 260116; 270106; 270501;
270502; 290115;  

(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03096
(151) 28/04/2016
(732) PRIMARIA COMUNEI MOARA

VLASIEI, Şos. Eroilor nr. 199,
judeţul Ilfov, , MOARA VLASIEI
ROMANIA 

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

(540)

CENTRUL CULTURAL PENTRU
TINERET ARENA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou;(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28/04/2016

8

(210) M 2016 03097
(151) 28/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

PLIN DE VIAŢĂ!

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03098
(151) 28/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

SĂNĂTATE DE LEU!

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,

materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03099
(151) 28/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

SINDOPLAST

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03100
(151) 28/04/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03101
(151) 28/04/2016
(732) S.C. AURA NET S.R.L., Str. Zorilor

nr. 1, jud. Timiş, , GHIRODA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

GRILL TO CHILL Taste the feeling

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
gri

 (531) Clasificare Viena:011505; 260207;
270501; 270524; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03102
(151) 28/04/2016
(732) S.C. CANDELCO EXIM S.R.L., Str.

Costache Negruzzi nr. 10, ap. 7, jud.
Bihor, 410546, ORADEA ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

CANDELCO

(591) Culori revendicate:roşu magenta,
galben luminos, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260401;

260412; 260416; 260418; 260725;
270501; 270503; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03103
(151) 28/04/2016
(732) PONTICA STAR S.R.L., Aleea

Zmeurei nr. 2, bl. U, sc. E, ap. 49, jud.
Cons ta n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CHERHANA PONTICA RESTAURANT
TRADITIONAL PESCARESC

  
(531) Clasificare Viena:090101; 180321;

180401; 180402; 180403; 270112;
270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03104
(151) 28/04/2016
(732) S.C. COLUMBOVET S.R.L., nr.227,

jud. Bihor, , SAT GROŞI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU

CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

TRICOPLUS

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
suplimente dietetice de uz veterinar;
dezinfectanţi; produse sanitare de uz medical
veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03105
(151) 28/04/2016
(732) BACONI DANIELA-LUIZA, Str.

Elev Ştefănescu Ştefan nr. 10, bl. 465,
sc. A, etaj 3, ap. 21, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STAN MIRIANA, Str. Buga Iordache
nr. 6, jud. Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(732) VLĂSCEANU ANA-MARIA, Str.
Tudor Vladimirescu nr. 17, bl. U3, sc.
A, ap. 24, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) MILMARK DESIGN S.R.L.,
Str.Cheiul Dambovitei nr.26 (Trend
Residence), vila C42, camera 1, jud.
Ilfov Popeşti-Leordeni

(540)

TRENDS IN TOXICOLOGY AND
RELATED SCIENCES

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

16 Jurnale (articole tipărite), reviste medicale.
41 Publicare de jurnale, reviste, ziare, cărţi şi
manuale în domeniul medicinei; publicare
multimedia de jurnale, reviste, ziare, cărţi şi
manuale; publicare on-line de jurnale, reviste,
ziare, cărţi şi manuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03106
(151) 28/04/2016
(732) GUTA MARIAN, Drm Taberei nr.

59, bl. TD48, et. 6, ap. 42, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE SOUND

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03107
(151) 28/04/2016
(732) PAPICI MARCELA ANAMARIA,

Dtr. drum Carei bl. C7-11, ap. 47,
judeţul Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

E vorba despre Satu Mare!

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

35 Servicii de publicitate şi promovare a
activităţilor derulate pentru conştientizarea
valorilor culturale/istorice şi economice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03108
(151) 28/04/2016
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL-
TIMONEA ADINA SILVIANA, Str.
Mihai Veliciu, nr.21, ap.2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Ocean Fish Noi ştim totul despre peşte!

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru

 (531) Clasificare Viena:030911; 030924;
260305; 260315; 261113; 290113;  

(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, dulciuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03110
(151) 28/04/2016
(732) EXTENDED STAR S.R.L., Str.

Baicului nr. 13, bl. B9, ap. 132, sector
1, 013191, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NET/me/On!

  
(531) Clasificare Viena:240903; 241725;

270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03111
(151) 28/04/2016
(732) FUNDATIA DAN VOICULESCU

P E N T R U  D E ZV O L T A R E A
ROMANIEI, Str. Cronicarilor nr. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

V UNIVERSITATEA VOCAŢIONALĂ
prof. univ. Dan Voiculescu
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(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice şi optice;
materiale în domeniul educaţiei şi cercetării
ştiinţifice.
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); publicaţii, broşuri.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special servicii de redactare şi
editare.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi menţinerea paginilor web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03116
(151) 28/04/2016
(732) PARASCHIV IOAN, Str. Foişorului,

nr. 20, , F13C, sc. 1, et. 6, ap. 20,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

fine tuning lawyers

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

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 03125
(151) 28/04/2016
(732) VIITOR PLUS ASOCIAŢIA

P E N T R U  D E Z V O L T A R E
DURABILA, Str. Ştefan cel Mare nr.
1, parter, cam. 1, judeţul Ilfov, ,
COMUNA TUNARI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Harta Reciclarii

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

9 Aplicaţii software, publicaţii electronice
descărcabile.
16 Materiale tipărite, reviste, broşuri, ziare,
cărţi, cataloage.
41 Furnizare de publicaţii electronice online
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03126
(151) 28/04/2016
(732) BOICU MIHAI, Str. Grigore Al.

Ghica nr. 68A, judeţul Suceava,
720082, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

PLASTICFLORA

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

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03127
(151) 28/04/2016
(732) BRATU MIRELA, judeţul Constanţa,

,  C O M U N A  P E C I N E A G A
ROMANIA 

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

(540)

myreea

(531) Clasificare Viena:050103; 050116;
270501; 270508;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03117
(151) 28/04/2016
(732) MANEA CONSTANTIN, Aleea

Imaşului, nr. 8, bl. 47, sc. 2, ap. 72,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Club Rio

(591) Culori revendicate:alb, verde, galben,
portocaliu, roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270507; 270510; 290115;  

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

41 Servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03128
(151) 28/04/2016
(732) ASOCIATIA IVAN PATZAICHIN

- MILA 23, Sat Mila 23, Judeţul
Tulcea, , COMUNA CRIŞAN
ROMANIA 

(540)

"Delta vie"

  
(531) Clasificare Viena:241702; 241725;

270501; 270508;  
(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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03129
(151) 28/04/2016
(732) S . C .  V O K  A R T A

CONTEMPORANA S.R.L., Calea
Giuleşti nr. 109, bl. 6, sc. E, et. P, ap.
140, 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)

VOK

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

41 Cursuri de cosmetică; cursuri de formare;
organizare de cursuri; furnizare de cursuri
educaţionale; furnizare de cursuri de formare;
furnizare de cursuri de pregătire; oferte de
cursuri de instruire; furnizare de cursuri de
instruire; organizare de cursuri de instruire;
organizare de cursuri de formare; organizare
şi coordonare de cursuri; coordonare de
cursuri de formare profesională; furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri; furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri; punere la
dispoziţie de cursuri de instruire; realizare şi
coordonare de cursuri de formare; organizare
şi coordonare de cursuri de zi pentru adulţi;
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale; organizare de ateliere
profesionale şi cursuri de pregătire
profesională; servicii de consultanţă
referitoare la elaborarea cursurilor de
pregătire; servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire;
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coordonare de cursuri de instruire, de educaţie
şi de pregătire pentru tineri şi adulţi; cursuri de
formare avansată; consultanţă în materie de
formare; organizare de sesiuni de formare;
servicii de instruire şi formare; furnizare de
cursuri de formare profesională; servicii de
educaţie şi formare profesională; organizare de
seminarii în materie de formare.
44 Servicii de consultanţă în domeniul
machiajului; servicii de machiaj cosmetic;
servicii de machiaj permanent; servicii de
machiaj profesional; servicii de machiaj;
servicii de consultanţă privind machiajul
oferite online; servicii de consultanţă privind
machiajul, oferite online sau faţă în faţă;
servicii de consultanţă privind machiajul şi
servicii de aplicare a acestuia; analiză
cosmetică; servicii de cosmetică; servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, faţă şi păr;
servicii de tratamente cosmetice pentru faţă şi
pentru corp.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03118
(151) 28/04/2016
(732) MANEA CONSTANTIN, Aleea

Imaşului, nr. 8, bl. 47, sc. 2, ap. 72,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MACO the coffee starter good coffee,
good start

(591) Culori revendicate:alb, negru, maro
 
(531) Clasificare Viena:110304; 241725;

260116; 260118; 270501; 270502;
290113;  

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

11 Frigidere.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea, miere.
35 Magazine en-gross şi en-detail.
43 Restaurante, fast food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03130
(151) 28/04/2016
(732) S . C .  R I S T O R A ZI O N E  E

DISTRIBUZIONE S.R.L., Str. Carol
Davila nr. 56, sector 5, 050455,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La Terrazza

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

43 Restaurante (servirea mesei).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03132
(151) 28/04/2016
(732) BRAUN ELISABETA-MARIA, Str.

Avram Iancu, nr. 45, sc. A, ap. 16, Jud.
B r a şo v ,  5 0 0 0 6 8 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

ŞCOALA SUPERIOARĂ DE VÂNZĂRI

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03119
(151) 28/04/2016
(732) LAZAR DRAGOS NICUSOR, Str.

Anton Bacalbaşa nr. 3, bl. 61, sc. 2, ap.
25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La Collina Restaurant & Pizzerie

(591) Culori revendicate:verde, negru

  

(531) Clasificare Viena:061901; 061911;
090719; 250110; 250119; 270504;
270507; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, restaurant, cafenea,
pizzerie, bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03120
(151) 28/04/2016
(732) S.C. BIGREEN ENGINEERING

INFRASTRUCTURE S.R.L., Şos.
Bucureşti-Piteşti, nr. 110, KM 110, et.
1, Corp Administrativ, birou 16, Jud.
Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

CRAMELE DRAGASANI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03109
(151) 28/04/2016
(732) OLIMPIC GYM S.R.L., B-dul Iuliu

Maniu nr. 67, bl. 6p, sc. 5, et. 8, ap.
185, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OLIMPIC GYM AEROBIC WELLNESS

(591) Culori revendicate:roz, mov, albastru,
gri, negru

(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020123; 260114; 260418; 270112;
270501; 270502; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03112
(151) 28/04/2016
(732) SQUADFAST SECURITY S.R.L.,

Str. Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 2, et. 4,
ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SQUADFAST SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:261113; 261325;

270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03113
(151) 28/04/2016
(732) S.C. VIDEO SMART S.R.L., Str.

Spătarului nr. 32, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl. B 3Bis, sc. 7, et.
6, ap. 322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

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

16 Materiale publicitare; hârtie, carton; ziare;
cărţi; tipărituri; fotografii; publicaţii periodice;
poster; publicaţii imprimate; publicaţii tipărite;
panouri publicitare din hârtie sau carton;
materiale plastice pentru ambalaj; produse de
imprimerie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
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
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii privind distribuirea de prospecte,
direct sau prin poştă sau distribuirea de
mostre; producţia de clipuri publicitare;
servicii asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii; relaţii publice; prezentarea de produse
în mediile de comunicare, pentru retail;
publicarea textelor publicitare; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; agenţii pentru
informaţii comerciale; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); procesarea administrativă a
ordinelor de comandă; publicitate radio;
reclame radio; închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; închiriere de material

publicitar; reproducerea documentelor;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; publicitate televizată; reclame
televizate; publicitate online pe o reţea de
computere; publicitate în aer liber;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; publicitate
prin poştă; actualizarea materialelor
publicitare; răspândirea materialelor
publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale); intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; conducerea şi
administrarea afacerilor; publicitate prin
corespondenţă directă; consultanţă pentru
organizarea afacerii; baze de date
computerizate; consultanţă profesională în
afaceri; marketing; cercetare de marketing;
studii de marketing; managementul afacerilor
pentru artişti; evaluarea afaceriii; informaţii de
afaceri; managementul afacerilor şi consultată
de organizare; compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; compilarea
statisticilor; baze de date computerizate
(compilarea informaţiilor); baze de date
computerizate (sistematizarea informaţiilor);
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
intermedieri căutări de date în fişiere de
computer; distribuirea materialelor
publicitare; distribuirea de eşantioane;
reproducerea documentelor; management
computerizat al fişierelor; servicii de
structurare în scop publicitar; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
modeling pentru promoţii publicitare sau de
vânzări; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie; servicii de comparare a
preţurilor; intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri);
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relaţii publice; pregătirea secţiunilor
publ ic i tare;  căutare  sponsorizare;
intermedierea abonamentelor la servicii de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
procesarea cuvintelor; relaţii publice.
41 Divertisment prin intermediul televiziunii;
crearea de programe de televiziune; servicii de
educaţie a persoanelor sub toate formele;
realizare emisiune TV; divertisment prin
intermediul radioului; divertisment prin
intermediul internetului; servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; furnizarea servicilor de
amuzament; distracţii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); internate;
educaţie; servicii de bibliotecă mobile; servicii
de camping (amuzament); servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament); cursuri
de corespondenţă; editare de casete video;
informaţii referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale; servicii de
desktop publishing; servicii de amuzament;
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
divertisment; producţii de film, altele decât
filmele publicitare; consiliere vocaţională
(consiliere educaţională); servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii); informaţii
despre educaţie; informaţii despre distracţii;
informaţii despre posibilităţi de recreere;
servicii de instruire; servicii de structurare,
altele decât pentru scop publicitar; prezentarea
reprezentaţiilor în direct; servicii prestate de
reporterii de ştiri; organizarea competiţiilor

(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); planificarea petrecerilor
(d i s t r ac ţ i e ) ;  an t renamen t  p rac t i c
(demonstraţii); producţia de programe de
radio şi televiziune; producerea spectacolelor;
producerea filmelor pe casetă video,
furnizarea serviciilor de amuzament;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; producerea de
programe de radio şi televiziune; amuzament
radio; servicii de înregistrare în studio;
furnizarea articolelor de recreere; informaţii
despre posibilităţi de recreere; închirierea
filmelor; închirierea de înregistrări de sunete;
producţia de spectacole; activităţi sportive şi
culturale; programe de televiziune; producerea
de programe radio şi de televiziune;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; producţii de teatru;
înregistrare video; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire);
reconsiliere vocaţională; publicarea cărţilor;
examinări educaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03114
(151) 28/04/2016
(732) NASTASE MARIAN, Str. Maior

Vasile Bacila nr. 33, bl. 33, ap. 66,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, degresare,
detergenţi, săpunuri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse medicale şi de uz medical;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03121
(151) 28/04/2016
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

CO.,LTD., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,  Suwon-s i , ,  ,
GYEONGGI-DO REPUBLICA
COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEAT WAVE

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

11 Cuptoare cu microunde.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03115
(151) 28/04/2016
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

banka BY BANCA TRANSILVANIA

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03122
(151) 28/04/2016
(732) MARTA EMANUEL ROMULUS,

Bd. Mihai Eminescu, nr. 4, et. 2, ap. 9,
Jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

MISTO URBAN KITCHEN & BAR

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

270501; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant;
bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03123
(151) 28/04/2016
(732) MECANIKKA DEUTSCHE

TRAKTOREN AG ROMÂNIA
S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 121, bl. 5,
sc. 4, ap. 131, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MECANIKKA Strong & Premium
Quality AII The Best

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03124
(151) 28/04/2016
(732) MECANIKKA DEUTSCHE

TRAKTOREN AG ROMÂNIA
S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 121, bl. 5,
sc. 4, ap. 131, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

mecanikka Strong & Premium Quality
 ALL THE BEST

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:250119; 260416;

260418; 270509; 270510; 270524;
290101;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜


