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(210) M 2016 05254
(151) 28/07/2016
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.
Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05195
(151) 28/07/2016
(732) S.C. GEDORA S.R.L., Str. Baba
Novac nr. 2B, bl. L119, sc. C, ap. 47,
Judeţul Constanţa, 900900,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
SERE CONSTANTA

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Preparate pentru îmbunătăţirea solului
pentru stimularea creşterii produselor
agricole; preparate pentru îmbunătăţirea
solului pentru reglarea creşterii produselor
agricole; amestecuri de produse chimice şi
materiale naturale utilizate ca îngrăşăminte
agricole.
31 Produse agricole (neprelucrate).

Roadmania
(531) Clasificare Viena:010102; 050317;
051304; 240703;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţămite şi de
acoperire a capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05333
(151) 28/07/2016
(732) S.C. LOOP PRODUCTION S.R.L.,
Str. Ion Tuculescu nr. 19, bl. 37C, sc.
A, ap. 68, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 05299
(151) 28/07/2016
(732) TOURING CCO S.R.L., Str.
Bisericii nr. 16, Comuna Bran, Judeţul
Braşov, , SAT PREDELUT
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

(540)
Bunica's 10
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante.

CASA SERENA

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:pantone 7739 C,
pantone 7545 C

(210) M 2016 05334
(151) 28/07/2016
(732) S.C. DCS PLUS BPO S.R.L.,
Drumul Făgetului nr. 77 (fost 73-77),
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:070124; 260416;
270501; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă; furnizare de cazare
temporară în pensiuni; pensiuni; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni); cazare temporară;
servicii de ospitalitate (cazare); servicii de
cazare temporară; servicii de cazare hotelieră;
servicii de cazare pentru vacanţe; organizare
de cazare pentru turişti; rezervări de spaţii de
cazare temporară; furnizare de cazare
temporară pentru oaspeţi; asigurare de spaţii
de cazare pentru turişti; furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă; restaurante
pentru turişti; restaurante (servirea mesei);
baruri; servicii ale barurilor; servicii de
restaurant cu servire Ia pachet.

(540)
bpo marketplace
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05336
(151) 28/07/2016
(732) S.C. VANBET S.R.L., nr. 15,
Comuna Banca, judeţul Vaslui, , Sat
Salcioara ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05335
(151) 28/07/2016
(732) S.C. DCS PLUS BPO S.R.L.,
Drumul Făgetului nr. 77 (fost 73-77),
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
GUSTOLACT
bpo travel services

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

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), gri (Pantone Cool Gray 8C)
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05338
(151) 28/07/2016
(732) BADEA NICULINA PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ, Bd. Muncii
nr. 8, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI
(540)

(210) M 2016 05337
(151) 28/07/2016
(732) S.C. TRANSPORT SERVICE
GROUP S.R.L., Calea Floreasca nr.
246C, Clădirea de birouri
SKYTOWER, et. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)
ORIENTAT CATRE TINE
(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

Poveşti de Suflet.RO CLUJUL
TRĂIEŞTE!
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;
270513; 270519; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, reviste ca suplimente la ziare, albume,
pliante, broşuri, caractere tipografice, clişee.
41 Organizarea de evenimente, expoziţii si
spectacole
în
scopuri
de
divertisment,organizare de evenimente de
divertisment şi culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente educative, organizare de
evenimente educative, emisiuni de radio
(programare), producţia de emisiuni
radiofonice, producţia de emisiuni televizate,
producţie de emisiuni de televiziune de

˜˜˜˜˜˜˜
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divertisment, publicare de reviste; publicare
de broşuri, publicareţie electronică, publicare
de texte (altele decât textele publicitare),
publicare de poveşti, publicare de jurnale,
publicare de cataloage, publicare de calendare,
publicare de materiale promoţionale, servicii
de publicare inclusiv servicii de publicare
electronică.

testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; hardware de
operare VPN (reţele private virtuale);
hardware de operare WAN (reţea zonă
extinsă); hardware de operare LAN (reţea
locală de calculatoare); componente hardware
pentru calculatoare; hardware pentru reţele de
calculatoare; componente hardware pentru
calculatoare care asigură accesul securizat de
la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate
şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; dispozitive periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi de transmisie magnetice de date;
plăci imprimate de circuite; cartele magnetice
goale şi preînregistrate; cartele de date;
carduri de memorie; carduri smart (carduri
care încorporează circuite integrate); cartele
conţinând microprocesoare; carduri care
încorporează circuite integrate; carduri
electronice de identificare; cartele telefonice;
cartele telefonice cu credit; carduri de credit;
carduri de debit; cartele pentru jocuri
electronice proiectate pentru a fi utilizate cu
telefoane; discuri compacte cu memorie doar
în citire (CD-ROM-uri); suporturi de date
magnetice, digitale şi optice; înregistrări de
date magnetice, digitale şi optice şi suporturi
de stocare (goale şi preînregistrate); CD-uri

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05339
(151) 28/07/2016
(732) ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
ORANGE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
8
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electricităţii, gazului, căldurii, apei şi surselor
de alimentare cu curent electric; aparate,
instrumente şi sisteme de navigaţie prin
satelit; accesorii pentru telefoane şi
microreceptoare telefonice; adaptori pentru
utilizarea cu telefoane; încărcătoare de baterii
pentru telefoane; unităţi cu difuzor pentru
telefoanele mobile cu sistem hands-free pentru
birou sau pentru montat în maşină; suporturi
de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule; căşti audio; dispozitive
hands-free (seturi mâini libere) pentru
telefoane şi pentru alte dispozitive electronice
mobile; genţi şi huse adaptate special pentru
păstrarea sau transportul telefoanelor mobile
şi al echipamentelor şi accesoriilor pentru
telefoane; curele pentru mobil; agende
personale computerizate; antene; baterii;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audio-vizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice
proiectate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-vizuale; cartuşe de jocuri
pentru calculator; piese, racorduri şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior;
programe pentru calculator; software pentru
calculator; software de operare pentru VPN
(reţele private virtuale); software de operare
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software de
operare pentru LAN (reţea locală de
calculatoare); software de operare pentru
USB; software pentru calculator descărcabil
de pe Internet; software pentru calculator
pentru sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive

preînregistrate; memorii flash USB;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; media playere portabile;
transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi de
radiodifuziune; balize de radio telefon şi stâlpi
telefonici; cabluri şi fire electrice; cabluri
optice; cabluri de fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme şi
instalaţii de telecomunicaţii; terminale pentru
reţele telefonice; comutatoare telefonice;
aparate pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipament
telefonic; echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, hands-free (seturi mâini
libere) sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; terminale securizate pentru tranzacţii
electronice, inclusiv pentru plăţi electronice;
aparate pentru prelucrarea plăţilor electronice;
aparate pentru recepţia pager alfanumerică,
recepţia pager alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
receptoare telefonice; telecopiatoare; asistenţi
personali digitali (PDA-uri); agende
organizatoare electronice; blocnotes-uri
electronice; tablete electronice; unităţi
electronice portabile pentru recepţia, stocarea
şi/sau transmisia wireless de mesaje cu date şi
de plăţi electronice; dispozitive electronice
mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate pentru monitorizarea
consumului rezidenţial sau industrial de
energie electrică, gaz, căldură şi apă; aparate
şi instrumente electrice şi electronice pentru
utilizare la sau în legătură cu generarea sau
distribuţia de energie, gaze, apă sau
electricitate sau telecomunicaţii; aparate
pentru utilizare prin comanda de la distanţă a
9
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comunică datele către asistenţi personali
digitali, telefoane inteligente (smart phones),
tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare personale
prin intermediul site-urilor de internet şi alte
reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice; telefoane şi smartphone-uri în
formă de ceas; telefoane şi smartphone-uri în
formă de brăţară; telefoane şi smartphone-uri
în formă de pandantiv, colier, inel, cercei
şi/sau un alt element de tip bijuterie;
calculatoare în forma unui ceas; calculatoare
în formă de brăţară; calculatoare în formă de
pandantiv, colier, inel, cercei şi/sau un alt
element de tip bijuterie; dispozitiv de
monitorizare personală pentru fitness în forma
unui ceas sau a unei brăţări; dispozitiv de
monitorizare personală pentru fitness în formă
de pandantiv, olier, inel, cercei şi/sau un alt
element de tip bijuterie; piese şi accesorii
pentru toate produsele menţionate anterior.
14 Bijuterii; instrumente de ceasornicărie si
cronometrice; ceasuri de masă; ceasuri
(ceasuri portabile); ceasuri care încorporează
un pager; ceasuri; ceasuri şi/sau bărţări care
încorporează senzori; ceasuri, brăţări pentru
ceas şi brăţări care comunică datele către
asistenţi personali digitali, telefoane
inteligente (smart phones), tablete PC,
PDA-uri, şi calculatoare personale prin
intermediul site-urilor pe internet şi al altor
reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice; pandantive, coliere, inele, cercei
şi/sau un alt element de tip bijuterie care
comunică informaţii către asistenţii personali
digitali, telefoane inteligente (smart phones),
tablete PC, PDA-uri, şi calculatoare personale
prin intermediul site-urilor internet şi al altor
reţele de calculatoare şi de comunicaţii
electronice; ceasuri de mână care încorporează
un smartphone; ceasuri care încorporează o
funcţie de telecomunicaţii; ceasuri de mână
care încorporează capabilităţi de calcul;

electronice şi calculatoare gazdă; software tip
cloud computing; programe de sisteme de
operare pentru reţele; programe de sisteme de
operare pentru calculatoare; software pentru
calculator care asigură accesul securizat de la
distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; software pentru securitate
informatică; software firewall pentru
calculatoare; software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
online din baze de date sau de pe Internet;
software pentru calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software pentru calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software pentru calculator pentru a permite
căutarea şi recuperarea de date; software
pentru calculator pentru accesarea bazelor de
date, serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor
de calculatoare şi avizierelor electronice;
software de calculator destinat utilizării pentru
sau în legătură cu producerea de energie sau
electricitate, furnizarea şi distribuţia de gaz şi
apă; software pentru jocuri pe calculator;
programe de jocuri multimedia interactive pe
calculator; software pentru calculator pentru
jocuri de realitate virtuală; fişiere cu muzică
descărcabile; fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme,
filme video şi programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate online sau din baze de
date ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet; software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS;
dispozitive mobile care se poartă; calculatoare
portabile; transmiţătoare electronice şi
receptoare de date portabile; brăţările care
10
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acestora; prestare de servicii de afaceri, de
birou şi de secretariat; servicii de informaţii
din domeniul afacerilor şi extrase din ştiri şi
actualităţi; cercetare de piaţă; analize de piaţă;
strângerea şi analiza datelor obţinute din
cercetarea de piaţă; cercetare de piaţă şi studii
de marketing; organizarea şi coordonarea de
expoziţii în scopuri comerciale; regruparea,
pentru terţi, de diverse produse de
telecomunicaţii, de calcul, electronice şi
electrice, piese, garnituri şi accesorii pentru
produsele menţionate anterior, cartele de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, accesorii de modă,
materiale textile, articole textile de menaj,
bagaje şi genţi, produse de imprimerie şi
papetărie, jucării, jocuri şi echipamente pentru
sport, bijuterii, instrumente de ceasornicărie
(cu excepţia transportului) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod comod
aceste produse; regruparea, pentru terţi, a unei
varietăţi de ustensile de menaj, mobile şi
accesorii, cosmetice şi produse de îngrijire
personală, produse farmaceutice generale,
produse pentru curăţare, dispozitive
(medicale) pentru îngrijirea sănătăţii, alimente
şi produse alimentare pentru oameni, băuturi
(cu excepţia transportului) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod comod
aceste produse; achiziţie şi vânzare de
electricitate şi gaz combustibil; licitaţii
furnizate pe Internet; administrare comercială
cu privire la procesarea vânzărilor realizate
prin Internet; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; furnizare
de informaţii şi consiliere privind livrarea şi
promovarea mărfurilor şi selectarea şi
prezentarea produselor; furnizare de informaţii
şi consiliere a viitorilor cumpărători de
mărfuri şi produse; compilare şi transcriere de
date; compilare de anunţuri publicitare pentru

pandantive, coliere, inele, cercei şi/sau un alt
element de tip bijuterie care încorporează
telecomunicaţii şi/sau capabilităţi de calcul;
piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior.
35 Publicitate; servicii de marketing;
promovarea comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor;
organizarea şi gestionarea de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; servicii de
informaţii pentru afaceri; servicii de
consultanţă cu privire la administrarea
centrelor de intermediere telefonică (call
center); servicii de achiziţii pentru terţe
persoane; servicii de consultanţă referitoare la
achiziţia de bunuri şi servicii; furnizare de
contracte de cumpărare şi vânzare de bunuri şi
servicii pentru terţi; servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri); servicii de consultanţă
pentru afaceri cu privire la planificarea şi
recuperarea în caz de dezastru; îndrumare în
afaceri; servicii furnizate de către incubatoare
de afaceri; servicii de consultanţă şi consiliere
pentru managernentul afacerilor, dezvoltarea
afacerilor şi dezvoltare de produse; procesarea
şi organizarea administrativă de comenzi prin
poştă; organizarea de întâlniri de afaceri;
servicii de cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de previziuni de afaceri;
servicii pentru citirea contoarelor de
electricitate, de gaz şi de apă, servicii de
strângere a datelor şi compilarea de date
obţinute prin prestarea acestor servicii;
consultanţă pentru afaceri în domeniul
protecţiei mediului, energiilor noi, conservării
bogăţiilor naturale, reducerii utilizării de
carbon şi af dezvoltării durabile; cercetare de
piaţă şi studii în domeniul protecţiei mediului,
energiilor noi, conservării bogăţiilor naturale
şi dezvoltării durabile; consultanţă şi
informaţii privind costul aparatelor de
electricitate, gaze şi energie şi operarea
11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 28.07.2016

mandatelor poştale; procesare de plăţi;
transfer de monedă electronică; servicii de
plăţi contactless (fără contact); servicii de
investiţii si administrare de fonduri;
administrare de fonduri şi de investiţii;
servicii financiare computerizate; furnizare de
servicii de evaluare online; afaceri imobiliare;
administrarea de imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la acestea; servicii de
furnizare de informaţii financiare; cotaţii
bursiere; servicii de furnizare de informaţii
privind acţiunile şi titlurile; brokeraj de
acţiuni şi obligaţiuni; strângere de fonduri;
colectarea de fonduri de caritate, organizarea
colectărilor şi organizarea de activităţi pentru
strângere de fonduri; sponsorizare financiară;
servicii de discount; servicii de informaţii şi
consiliere cu privire la asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, tranzacţii
bancare de acasă şi prin Internet (home
banking si Internet banking), informaţii despre
titluri şi acţiuni, brokeraj pentru acţiuni şi
obligaţiuni, furnizate online din baze de date
computerizate sau de pe Internet; servicii de
consiliere, consultanţă şi informaţii în
domeniul tuturor serviciilor menţionate
anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmitere de
mesaje, transmisie de mesaje prin pager radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii telefonice sau poştă electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
irnagini, muzică şi informaţii; servicii de
livrare a mesajelor electronice; servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile;
servicii de schimb de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; transmisia de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de radiodifuziune; difuzare sau
transmisie de programe radio sau de

a fi utilizate ca pagini web pe Internet;
producţie de clipuri publicitare; compilare de
registre pentru publicare pe Internet; furnizare
de spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; servicii de prelucrare a
datelor; servicii de telemarketing; servicii de
mesaje telefonice şi preluare a mesajelor;
activităţi ale centrelor de intermediere
telefonică (call center); coordonarea centrelor
de monitorizare la distanţă; gestionare de date
şi servicii de evaluare electronică; servicii de
prelucrare, de verificare şi de autentificare a
datelor în domeniul transporturilor, al
procedurii de îmbarcare (check-in) la
zboruri,al rezervării de locuri de călătorie, de
bilete de călătorie şi de bilete la evenimente
sportive şi culturale; servicii de verificare de
bilete, cupoane, bonuri, tichete de reducere,
programe de fidelitate, carduri de cadou şi
certificate cadou; servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la toate
cele menţionate anterior.
36 Servicii financiare; servicii bancare;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii de asigurare şi finanţare a aparatelor,
sistemelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii;
furnizare de facilităţi şi servicii de carduri de
credit; furnizare de servicii de transfer
electronic de fonduri şi de facilităţi de
tranzacţionare on-line; procesarea plăţilor
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii prin
intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice; servicii de plată automatizată;
tranzacţii bancare electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare (Internet
banking); prelucrarea electronică a plăţilor
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare; transfer electronic de fonduri
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii;
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
wireless (fără fir); servicii de garantare a
12
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transmisie şi distribuţie de date sau imagini
audiovizuale prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare sau prin Internet;
furnizarea accesului temporar al terţilor la
Internet; transmisia electronică a datelor
privind plăţile electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmisie de ştiri şi informaţii
de actualitate; luare spre închiriere, leasing (cu
excepţia serviciilor de leasing, respectiv
închirierea având drept scop finanţarea pentru
achiziţia în rate ca serviciu financiar) sau dare
spre închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate în
scopul furnizării serviciilor mai sus
menţionate; servicii de consiliere, informaţii şi
consultanţă în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior.domeniul tuturorierep
leasing eau dare spre închiriere a aparatelor,
ista'laţiifor sau componentelor utilizate în
scopul furnizării-serviciilor mai sus
menţionate;\Serviciî de consiliere, informaţii
şi consultanţă înserviciilor menţionate
anterior.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare si dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
pentru calculator, sisteme de calculator, soluţii
pentru aplicaţii software pe calculator, jocuri
de calculator, software pentru realitatea
virtuală; sisteme de prelucrare de date,
administrare de date, sisteme de prelucrare de
informaţii computerizate, servicii de
comunicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii
de comunicaţii, sisteme de comunicaţii şi
interfeţe de reţea şi acordare de consultanţă
tehnică, informaţii şi consiliere cu privire la

televiziune, de filme şi jocuri interactive;
servicii de videotext, teletext şi videotext
interactiv; difuzare, transmisie şi livrare de
conţinut multimedia şi de jocuri electronice
prin intermediul reţelelor de comunicaţii
electronice; servicii de mesagerie video;
servicii de videoconferinţă; servicii de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculator şi de orice alte date; închirierea
timpului de acces la un server de baza de date;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii
pentru linii telefonice de asistenţă şi pentru
centre de intermediere telefonică (call center);
servicii de comunicaţii telefonice furnizate
pentru linii telefonice de asistenţă şi pentru
centre de intermediere telefonică (call center);
servicii de furnizare a accesului Ia Internet;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii sau
de link-uri către Interne sau către baze de
date; furnizarea accesului utilizatorilor la
Internet (furnizori de servicii); asigurarea
accesului la o reţea electronică on-line pentru
extragerea de informaţii; închirierea de timp
de acces la o bază de date computerizată;
închirierea de timp de acces la buletine
informative şi mesaje pe calculator şi la o
reţea de calculatoare; servicii de furnizare de
Internet (ISP); furnizarea şi operarea de
conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi
camere de chat; furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet; furnizarea
accesului la site-uri web de muzică MP3 pe
Internet; transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea accesului la
infrastructuri şi reţele de telecornunicaţii
pentru operatori terţi şi pentru terţi; închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor; servicii de
accesare a telecomunicaţiilor; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator;
servicii de comunicaţii prin calculator;
13
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pentru, compilarea paginilor web pe internet;
servicii virtuale şi interactive de creare a
imaginii; crearea, operarea şi menţinerea de
baze de date şi intraneturi; crearea şi
întreţinerea de website-uri; crearea,
întreţinerea şi găzduirea site-urilor web pentru
terţi; găzduirea de baze de date, loguri web,
portaluri web; găzduire de platforme pe
internet; găzduire de aplicaţii software pentru
calculatoare, pentru terţi; găzduire de spaţiu
de memorie pe Internet; găzduire şi închiriere
de spaţiu de stocare pentru pagini web;
găzduire de platforme de comerţ electronic pe
Internet; găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive; găzduire de software pentru
administrarea bibliotecilor; găzduire de
facilităţi on-line pentru conducerea discuţiilor
interactive; furnizarea de facilităţi web online
pentru terţi; găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate; găzduire de
servere; servicii de operare şi asigurarea de
motoare de căutare; servicii instalare şi
întreţinere de software pentu calculator;
furnizarea de acces temporar la aplicaţii
online, instrumente software şi software
online nedescărcabil pentru operare de reţele
de calculatoare şi servere; închiriere de
software de operare pentru utilizarea unei
reţele cloud computing şi accesul Ia aceasta;
închirierea de software de operare pentru
reţele informatice şi servere închirierea
serverelor web; închiriere de software de
jocuri pe calculator; furnizare de acces
temporar la software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea şi folosirea
unei reţele informatice de tip cloud; furnizarea
accesului temporar la programe pentru
securitatea internetului; închirierea de spaţiu
de memorie pe servere pentru găzduirea de
buletine informative electronice;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii pentru securitatea

cele menţionate anterior; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele tip cloud computing; proiectare tehnică
şi planificare de reţele de telecomunicaţii;
proiectare şi dezvoltare de programe de
securitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice;
realizarea de teste tehnice; teste industriale;
redactare de rapoarte şi studii tehnice; servicii
IT; servicii informatice de tip cloud
computing; actualizare şi proiectare de
hardware pentru calculator; mentenanţă,
actualizare şi proiectare de firmware pentru
calculator, software pentru calculator şi de
programe de calculator; servicii de
programare computerizată; pregătire şi
furnizare de informaţii în domeniul
calculatoarelor şi instalaţiilor pentru reţele de
calculatoare; servicii de consiliere şi
consultanţă tehnică în domeniul IT şi
domeniul telecomunicaţiilor; consultanţă în
domeniul reţelelor şi serviciilor informatice de
tip cloud computing; consultanţă tehnică cu
privire la utilizarea şi folosirea de software
pentru calculator; servicii de consultanţă şi
informaţii în domeniul integrării sistemelor de
calculator, tehnologia informaţiei (IT),
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei (IT); consultanţă în materie de
securitate informatică; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; administrare
de servicii informatice; servicii de asistenţă
operaţională pentru reţele de calculatoare,
reţele de telecomunicaţii şi reţele pentru
transmisie de date; servicii informatice online;
servicii de programare prestate online;
programare de programe de securitate pentru
Internet; închiriere de calculatoare; proiectare,
desen şi întocmirea documentaţiei, toate
14
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calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului neautorizat în reţele; administrare de
proiecte IT; configurare de reţele de
calculatoare prin software; servicii de
integrare a sistemelor informatice;
administrare de proiecte informatice în
domeniul prelucrării datelor electronice
(EDP); administrare de servere; consultanţă în
domeniul consumului de energie, electricitate,
gaz şi apă; conservarea energiei, administrarea
energiei şi eficienţă energetică; coordonarea
cercetării şi studii de cercetare cu privire la
conservarea mediului, resursele naturale şi
producţia de energie durabilă; servicii tehnice
pentru compilarea de informaţii despre
consumul de energie de la calculatoare aflate
la distanţă; consultanţă şi informaţii privind
consumul de energie electrică, gaze, energie,
căldură şi apă; prognoză meteorologică;
servicii de informaţii meteorologice; servicii
de decoraţiuni interioare; servicii de informare
şi consiliere, cu privire la toate serviciile mai
sus menţionate.

(210) M 2016 05340
(151) 28/07/2016
(732) S.C. GLOBAL RECORDS S.R.L.,
Str. Catedrala Tineretului nr. 3,
camera 1, judeţul Constanţa, 907091,
SCHITU ROMANIA
(540)
#WeGlobal
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05342
(151) 28/07/2016
(732) S.C. OSPINAS & CO S.R.L., Bd.
Regina Elisabeta nr. 28, corp A,
subsol, camera 10, sector 5, 050018,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05341
(151) 28/07/2016
(732) MATEI RODICA ILEANA, Str.
Virgil Madgearu nr. 14, et. 3, ap. 14,
Judeţul Timiş, 300194, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

UNITOOLS
(591) Culori revendicate:albastru
591)

(531) Clasificare Viena:140301;

Culori revendicate:alb, roşu

(531) Clasificare Viena:260401; 260408;
260409; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05303
(151) 28/07/2016
(732) S.C. DENNING CONCEPT S.R.L.,
Str. Nicolae Titulescu nr. 2, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 05300
(151) 28/07/2016
(732) S.C. SANIMED INTERNATIONAL
IMPEX
S.R.L.,
Şos.
Bucureşti-Măgurele nr. 70F, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

PODOFIX

COLLADERMA LUXURY LIMITED
EDITION

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:010101; 270501;

(531) Clasificare Viena:090110; 261113;
261325; 270501; 290112;

270507; 270517;
(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:260401; 260418;
260725; 270501; 290115;

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).
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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05302
(151) 28/07/2016
(732) S.C. CESAL S.A., Calea Borşului nr.
31C, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05301
(151) 28/07/2016
(732) S.C. CESAL S.A., Calea Borşului nr.
31C, judeţul Bihor, 410605, ORADEA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE
(540)

(540)

CESAL PREMIUM AUTO-NIVEL
RAPID
(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu, gri

negru,

(531) Clasificare Viena:260401; 260418;
260725; 270501; 290114;

CESAL PREMIUM GEL FLEX
(591) Culori revendicate:alb, galben, negru,
portocaliu, gri
18
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pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetaiice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05304
(151) 28/07/2016
(732) S.C. CBAR ALPIN S.R.L., Str.
Nicolae Titulescu nr. 2, corp U5-U6,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05305
(151) 28/07/2016
(732) S.C. DANY & OLY CEPSA S.R.L.,
Comuna Cetate, nr. 11 (SES), Judeţul
Bistriţa-Năsăud, , SAT ORHEIU
BISTRIŢEI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

THE SELLER & PARTNERS
(531) Clasificare Viena:260116; 260418;
270512; 270524;
Oly's

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270503; 270515; 290113;
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(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii, gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 05298
(151) 28/07/2016
(732) S.C. SEVA EVENTS S.R.L., Str.
Mihai Bravu nr. 187, clădirea C1, jud.
Prahova, , MIZIL ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

SEVA
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;
270501; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05308
(151) 28/07/2016
(732) WAINER PROFESSIONAL TOOLS
SRL-D, Str. Radu Calomfirescu nr. 5,
Camera 2, judeţul Prahova, 100176,
PLOIEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05307
(151) 28/07/2016
(732) S.C. VICLA IMPEX S.R.L., Str.
Avram Iancu, nr. 134, Judeţul Sibiu, ,
AGNITA ROMANIA
(540)

(540)

STRAUS AUSTRIA
(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
VICLA SINCE 1938
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;
290113;

(531) Clasificare Viena:011514; 011523;
050520; 050521; 270501;

(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); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Parchet masiv, parchet stratificat din diferite
esenţe; materiale de construcţii nemetalice,
tuburi rigide nemetalice pentru construcţii.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea in avantajul terţilor a produselor din
clasa 19 permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere (exceptând transportul).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05310
(151) 28/07/2016
(732) S . C .
INSTITUTUL
DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05312
(151) 28/07/2016
(732) S . C .
INSTITUTUL
DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

APITER

HEPROVIT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pe bază de polen;
suplimente alimentare pe bază de propolis;
suplimenete proteice pentru animale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente proteice pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05316
(151) 28/07/2016
(732) S.C. INFO MED EXPERT S.R.L.,
Trup Uricani nr. 209, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2,
sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 05311
(151) 28/07/2016
(732) S . C .
INSTITUTUL
DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
API-CHLORELLA

MEDMARKET
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comerţ online.
45 Servicii juridice; înregistrare nume de
domenii, înregistrare societăţi comerciale,
denumiri de firme.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pe bază de polen;
suplimente alimentare pe bază de propolis.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05309
(151) 28/07/2016
(732) SLUSER BRINDUSA MIHAELA,
Str. Ciurchi nr. 99, bl. P9, sc. A, et. 4,
ap. 1, Judeţul Iaşi, 700342, IAŞI
ROMANIA
(732) ABUTOAIEI ALEXANDRU, Str.
Alecu Donici, bl. 13, sc. B, et. 3, ap. 7,
Judeţul Vaslui, , VASLUI ROMANIA
(540)

pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

sănătate, sport şi nutriţie ssn

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roz, verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
270519; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vanzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautice, 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, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat; maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament
23
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(210) M 2016 05318
(151) 28/07/2016
(732) ATP EXODUS S.R.L., Str. Sub Dura
nr. 4-5, 437229, SĂSAR ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 05317
(151) 28/07/2016
(732) ATP MOTORS RO S.R.L., Bd.
Bucureşti nr. 65, jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

ATP Service ATP EXODUS GROUP
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
260725; 261112; 270501; 290113;

ATP Motors ATP EXODUS GROUP
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în folosul terţilor a pieselor şi
accesoriilor auto (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.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
autovehicule.

(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
260725; 261112; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în folosul terţilor a pieselor şi
accesoriilor auto (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.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05320
(151) 28/07/2016
(732) S.C. TRANSPORT SERVICE
GROUP S.R.L., Calea Floreasca nr.
246C, Clădirea de birouri
SKYTOWER, et. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

(210) M 2016 05319
(151) 28/07/2016
(732) S.C. BIOVETI FARM IMPEX
S.R.L., Str. Crişan nr. 8, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

TSG
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb

PET DEPOZIT

(531) Clasificare Viena:270517; 270522;
290112;

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, gri, negru, alb

(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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
030719; 030724; 261301; 261325;
270501; 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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05323
(151) 28/07/2016
(732) POPESCU ANA MARIA, Str.
Drumul Taberei nr. 42, bl. T6, sc. 1, ap.
10, sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2016 05324
(151) 28/07/2016
(732) LASCĂR ALEXANDRU EUGEN,
Str. Coralilor nr. 105A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Uncle John

ANNE BRIDAL Cu "ANNE BRIDAL"
visul tau devine realitate!!

(531) Clasificare Viena:080115; 270315;
270501; 270503;

(531) Clasificare Viena:020316; 020323;
241725; 270302; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de restaurant; baruri, cafenea, bistro;
servicii de catering.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
inclusiv îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii
pentru mirese, (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05313
(151) 28/07/2016
(732) S.C. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A.,
B-dul Ficusului nr. 42, sector 1,
013975, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05325
(151) 28/07/2016
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.
Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5, ap.
59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
STIU CE MANANC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ Asociaţia Crescătorilor de
Albine din România I.C.D.A. 1974

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, vişiniu
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 260504; 260515; 260517;
260518; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
8 Unelte şi scule; vaporizatoare de insecticide
(unelte manuale).
30 Miere.
31 Produse agricole, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05315
(151) 28/07/2016
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR
DE ALBINE DIN ROMANIA, B-dul
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05314
(151) 28/07/2016
(732) S.C. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A.,
B-dul Ficusului nr. 42, sector 1,
013975, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

INSTITITUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
APICULTURĂ Asociaţia Crescătorilor de
Albine din România I.C.D.A. 1974

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE
ALBINE DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 260504; 260515; 260517;
260518;

(591) Culori revendicate:negru, cafeniu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar.
8 Unelte şi scule; vaporizatoare de insecticide
(unelte manuale).
30 Miere.
31 Produse agricole, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei.
44 Servicii medicale.

(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
050521; 260504; 260515; 260517;
260518; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05321
(151) 28/07/2016
(732) ADRIANA PROD S.R.L., Str. Ştefan
Cel Mare, nr. 359, Jud. Braşov,
507075, GHIMBAV ROMANIA
(740) S.C. NED PROTECT CONSULTING
S.R.L., OP 1,CP 298 BRAŞOV
(540)

(210) M 2016 05306
(151) 28/07/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS
SPORTIV, Str. Vasile Conta nr. 16, et.
6, cam. 603, sector 2, 020954,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Pâine tradiţională Adriana Pâine de casă
din Ţara Bârsei

Federaţia Română de Dans Sportiv

(591) Culori revendicate:maro, galben, roşu,
negru
(531) Clasificare Viena:011505; 080101;
130302; 260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făina şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
alimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin expoziţii cu
vânzare, prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice cum ar fi site-uri
web sau emisiuni de teleshoping; comerţ şi
servicii de import-export în special cu produse
de la clasa 30, organizare de expoziţii in
scopuri comerciale sau publicitare.

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;
260114; 260119; 270106; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii sportive; activităţi sportive;
antrenamente sportive; organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive; organizare de
activităţi sportive şi competiţii sportive;
organizare de turnee sportive; organizarea de
competiţii sportive; servicii furnizate de cluburi
sportive; organizare şi coordonare de
evenimente sportive; servicii de antrenament
pentru activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05326
(151) 28/07/2016
(732) DANDANACHE IN NET S.R.L., Str.
Doctor General Severin Emanoil
Mihail nr. 2-4, mansarda 2, camera 2,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05322
(151) 28/07/2016
(732) HRISTEA BIANCA DAVIDA II, Str.
Rozelor nr. 15, Judeţul Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, Str. Al. I. Cuza nr.
58, ap. 5, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

(540)

15 cm.ro

BH BIANCA HRISTEA
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
260118; 270711; 270712; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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administraţie comercială; lucrări de birou;
vânzare cu amănuntul, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 1 şi 3.

(210) M 2016 05327
(151) 28/07/2016
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.
Bucureşti - Urziceni nr. 89, judeţul
Ilfov, 077110, AFUMAŢI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05328
(151) 28/07/2016
(732) S.C. SISTERS IRIS - CRIS S.R.L.,
Bdul. Unirii nr. 3, ap. 35, Judeţul
Maramureş, 430242, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

KRISTALLE
(531) Clasificare Viena:260416; 270501;
270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Antigeluri; lichide antigel pentru parbrize;
antigel pentru sistemul de răcire al vehiculelor;
apă distilată; apă oxigenată distilată.
3 Preparate pentru curăţare şi odorizante:
produse pentru lustruirea automobilelor;
produse pentru spălare; soluţii de ştergere,
înreţinere şi curăţare a maşinilor; detergenţi
pentru curăţarea automobilelor; soluţii
(şampoane) pentru curăţarea maşinilor; lichide
pentru spălarea parbrizelor; produse de curăţare
pentru parbriz; detergenţi pentru spălarea
vaselor; lichid pentru spălarea vaselor; săpun
lichid pentru spălarea vaselor; detergenţi pentru
maşina de spălat vase; tablete (detergenţi),
pentru maşini de spălat vase; detergenţi lichizi
pentru maşina de spălat vase; şerveţele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase;
şerveţele de hârtie impregnate pentru curăţarea
vaselor de bucătărie; detergenţi pentru maşinii
de spălat vase sub formă de gel; produse de
clătire pentru maşini automate de spălat vase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;

(540)
FLORĂRIA CRIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a florilor
naturale, artificiale şi aranjamentelor florale
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05330
(151) 28/07/2016
(732) GINA AIA KADI SISTER S.R.L.,
Str. Escalei nr. 90, camera 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05329
(151) 28/07/2016
(732) XIAN TYPICAL INDUSTRIES Co.,
Ltd., No. 335 South Tai Bai Road, ,
Xi'an CHINA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

TYPICAL
Kadi Royal Gas
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(591) Culori revendicate:albastru, orange
(531) Clasificare Viena:050313; 261125;
261301; 261325; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări
şi fitiluri (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini de cusut; maşini de brodat; maşini de
tăiat; maşini de tricotat; motoare şi mese pentru
maşini de cusut; suporturi (stands) pentru
maşini de cusut; maşini de tivit (pentru cusut);
maşini de cusut overlock (overlock sewing
machines).
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(210) M 2016 05332
(151) 28/07/2016
(732) GINA AIA KADI SISTER S.R.L.,
Str. Escalei nr. 90, camera 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05331
(151) 28/07/2016
(732) GINA AIA KADI SISTER S.R.L.,
Str. Escalei nr. 90, camera 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

KADI sports
(591) Culori revendicate:albastru, orange
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;
290112;

KADI COLORS
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, roşu, mov, negru, portocaliu

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (olicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:160125; 210117;
260409; 261325; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industriei, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industriei (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului;
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie sau pulbere pentru pictori; decoratori,
tipografi şi artişti (solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

TRACIAN BEEF
(531) Clasificare Viena:030404; 030405;
260418; 270501;
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05297
(151) 28/07/2016
(732) S.C. TRACIAN BEEF S.R.L.,
Clădirea C1 nr. 13A, Comuna Baba
Ana, jud. Prahova, , SAT CIREŞANU
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
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