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Cereri m|rci publicate în 05.08.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05343

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/07/2016 S.C. FRUCT ALCOOL S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
FÂNTÂNA RECE

2 M 2016 05344

29/07/2016 S.C. FRUCT ALCOOL S.R.L.

FRUCT VIS

3 M 2016 05345

29/07/2016 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
S.R.L.

RADIO DOR MUZICA DE
ACASA

4 M 2016 05346

29/07/2016 S.C. SENNEVILLE INTER S.R.L.

senneville Brut|rie Patiserie
Cofet|rie

5 M 2016 05347

29/07/2016 S.C. SENNEVILLE INTER S.R.L.

senneville Dulce Dulce

6 M 2016 05348

29/07/2016 SCARLAT MIHAI-ALIN

HEPALIN

7 M 2016 05349

29/07/2016 SCARLAT MIHAI-ALIN

ETRALIN

8 M 2016 05350

29/07/2016 ANDREI CABINET MEDICAL

ISOKINETIC

9 M 2016 05351

29/07/2016 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.

BIEN PLUS ENERGY

10 M 2016 05352

29/07/2016 S.C. BEST GRUP SERVICES
S.R.L.
SCHWEITZER LORIN

Albert Alpine

11 M 2016 05354

29/07/2016 OANA MADALINA SHTERN
(CUZINO)

DOC Dr. Oana Cuzino PRODUS
RECOMANDAT

12 M 2016 05355

29/07/2016 S.C. NEBY FITNESS S.R.L.

BecomeFit

13 M 2016 05356

29/07/2016 S.C. WAY BETTER NUTRITION
S.R.L.

WHEY BETTER

14 M 2016 05357

29/07/2016 LATURE-ZAHARIA
Floare de ColÛ Magazin naturist &
IONUÚ-ANDREI INTREPRINDERE bio
INDIVIDUALA

15 M 2016 05358

BioSence
29/07/2016 LATURE-ZAHARIA
IONUÚ-ANDREI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

16 M 2016 05359

29/07/2016 LATURE-ZAHARIA
Sa Nature Cules de Natura
IONUÚ-ANDREI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

17 M 2016 05360

29/07/2016 S.C. MGI TECH SLOTS S.R.L.

1

JOKER +
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 05361

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
29/07/2016 S.C. MGI TECH SLOTS S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
JOKER PLUS

19 M 2016 05362

29/07/2016 S.C. SERVICE AUTO SERUS
S.R.L.

SERUS

20 M 2016 05363

29/07/2016 S.C. SERVICE AUTO SERUS
S.R.L.

SERVICE AUTO SERUS

21 M 2016 05364

29/07/2016 PHOENIX PHARMAHANDEL
GmbH & Co KG S.R.L.

BENU

22 M 2016 05365

29/07/2016 TOVIRNAC & CO S.R.L.

TOV

23 M 2016 05366

29/07/2016 FUNDATIA THE MARK TWAIN
INTERNATIONAL SCHOOL

MarkTwain International School
Aici se formeaz| liderii de mâine

24 M 2016 05368

29/07/2016 S.C. ATELIERUL DE TUNS S.R.L. ATELIERUL DE TUNS Mereu cu
foarfeca ascuÛit|!

25 M 2016 05370

29/07/2016 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

2

PROFI
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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 a emisiunilor de teleshopping.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2016 05359
(151) 29/07/2016
(732) L A T U R E - Z A H A R I A
I O N U Ţ - A N D R E I
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Bdul. Socola nr. 57,
sc. B, et. 2, ap. 8, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) I N N O V I S I N T E L L E C T U A L
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05360
(151) 29/07/2016
(732) S.C. MGI TECH SLOTS S.R.L., Str.
Poiana Florilor nr. 15, camera 2, et. 3,
ap. 47, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
JOKER +

Sa Nature Cules de Natura

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(591) Culori revendicate:gri, verde, galben
(pantone 369C), pantone trans white
(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
050314; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate pentru promovarea
produselor şi serviciilor protejate de marcă,
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse: capsule, produse apicole: miere de
albine, tinctură propolis, extract apos, polen,
propolis brut şi altele; uleiuri cosmetice: ulei
argan, jojoba, migdale dulci, avocado,
sâmburi struguri, morcov, cocos, macadamia
şi altele, (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05361
(151) 29/07/2016
(732) S.C. MGI TECH SLOTS S.R.L., Str.
Poiana Florilor nr. 15, camera 2, et. 3,
ap. 47, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05362
(151) 29/07/2016
(732) S.C. SERVICE AUTO SERUS
S.R.L., Bdul. Timişoara nr. 60 E,
sector 6, 061333, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

JOKER PLUS

SERUS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05363
(151) 29/07/2016
(732) S.C. SERVICE AUTO SERUS
S.R.L., Bdul. Timişoara nr. 60 E,
sector 6, 061333, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
SERVICE AUTO SERUS

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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8 Cuţite; foarfece de unghii, foarfece de
cuticule; foarfece pentru copii; unghiere,
unghiere pentru cuticule; pensete; pilă pentru
unghii; foarfece pentru unghii (nail clippers);
foarfece pentru păr; dispozitiv pentru ras
(razors); lamă de ras; brici pentru ras;
dispozitive pentru şlefuit unghii; dispozitive
pentru curbarea genelor; seturi pentru
manichiură; seturi pentru pedichiură; seturi
pentru bărbierit.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale şi dentare (cu excepţia aparatelor şi
instrumentelor oftalmologice); material de
sutură.
16 Şervetele de hârtie şi celuloză pentru
beleluşi; baveţică pentru bebeluşi din hârtie
sau celuloză; şerveţele din hârtie pentru uz
cosmetic; hârtie igienică; prosoape de hârtie;
batiste de hârtie; şerveţele de hârtie sau
celuloză pentru îndepărtarea machiajului;
pungi, plicuri şi saculeţi (pouches) din hârtie
sau plastic, pentru ambalare.
35 Servicii de desfacere cu amănuntul cu
privire la săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor, vată pentru
uz cosmetic, preparate farmaceutice, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, suplimente nutritive pentru uz medical,
preparate care conţin vitamine, suplimente
alimentare cu minerale, vată pentru uz
medical, plasturi, materiale pentru
pansamente, dezinfectante, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
cuţite, foarfece de unghii, foarfece pentru
cuticule, foarfece pentru copii, unghiere,
unghiere pentru cuticule, pensete, pilă pentru
unghii, foarfece pentru unghii (nail clippers),
foarfece pentru păr; dispozitiv pentru ras
(razors), lamă de ras, brici pentru ras,
dispozitive pentru şlefuit unghii, dispozitive

(210) M 2016 05364
(151) 29/07/2016
(732) PHOENIX PHARMAHANDEL
GmbH & Co KG S.R.L., Str.
Pfingstweidstrasse nr. 10-12,
D-68199, MANNHEIM GERMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
BENU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice (cu excepţia produselor de machiaj,
fard pentru ochi, ruj, rimel, lac de unghii,
loţiuni de auto-bronzare), loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor, vată pentru
uz cosmetic.
5 Preparate farmaceutice (cu excepţia
analgezicelor, antipireticelor, medicamentelor
pentru răceala (cold medicines), preparatelor
pentru tratarea bolilor şi deficienţelor
oftalmologice, preparatelor urologice şi
preparatelor pentru prevenirea, tratamentul
sau diagnosticarea afecţiunilor, bolilor şi
deficienţelor cardiovasculare; produse igienice
pentru uz medical (cu excepţia preparatelor
pentru curaţarea lentilelor de contact şi a
soluţiilor care se folosesc cu lentilele de
contact); substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente nutritive
pentru uz medical; preparate care conţin
vitamine, suplimente alimentare cu minerale;
vată pentru uz medical; plasturi, material
pentru pansamente; dezinfectante (cu excepţia
preparatelor pentru curaţarea lentilelor de
contact şi a soluţiilor care se folosesc cu
lentilele de contact); preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide.
5
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pentru curbarea genelor, seturi pentru
manichiură, seturi pentru pedichiură, seturi
pentru bărbierit, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale şi dentare, articole
ortopedice, materiale pentru suturi, şerveţele
din hârtie şi celuloză pentru copii, baveţică
pentru bebeluşi din hârtie sau celuloză,
şerveţele de hârtie pentru uz cosmetic, hârtie
igienică, prosoape de hârtie, batiste de hârtie,
şerveţele din hârtie sau celuloză pentru
îndepărtarea machiajului, pungi, plicuri şi
săculeţi din hârtie sau din materiale plastice
pentru ambalare.
44 Servicii medicale (cu excepţia serviciilor
medicale pentru tratamentul bolilor şi
deficienţelor oftalmice); servicii de preparare
a reţetelor de către farmacişti, consultanţă în
farmacii; servicii de igienă şi îngrijire a
frumuseţii pentru fiinţe umane.

(210) M 2016 05366
(151) 29/07/2016
(732) FUNDATIA THE MARK TWAIN
INTERNATIONAL SCHOOL, Str.
Erou Iancu Nicolae nr.25B, judeţul
Ilfov, 077190,VOLUNTARI
ROMANIA
(540)
MarkTwain International School Aici se
formează liderii de mâine
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05368
(151) 29/07/2016
(732) S.C. ATELIERUL DE TUNS S.R.L.,
Splaiul Unirii nr. 9, bl. 8, sc. B, et. 7,
ap. 118, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05365
(151) 29/07/2016
(732) TOVIRNAC & CO S.R.L., Str.
Nicolae Titulescu bl. 2, et. 2, ap. 7,
Judeţul Vrancea, PANCIU
ROMANIA
(540)
TOV
(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.

ATELIERUL DE TUNS Mereu cu
foarfeca ascuţită!

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(591) Culori
negru

revendicate:galben,

maro,

(210) M 2016 05343
(151) 29/07/2016
(732) S.C. FRUCT ALCOOL S.R.L., Str.
Ifrimeşti nr. 50, Judeţul Vâlcea, ,
HOREZU ROMANIA
(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
FÂNTÂNA RECE

(531) Clasificare Viena:010115; 070124;
070311; 140720; 250113; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Frizerii pentru bărbaţi; servicii de frizerie;
servicii de bărbierie; servicii pentru îngrijirea
feţei; servicii de cosmetică; servicii pentru
îngrijirea părului; servicii pentru vopsirea
părului; servicii pentru îngrijirea pielii
capului; servicii de frizerie pentru bărbaţi;
servicii de coafor pentru bărbaţi; servicii
consultative privind îngrijirea părului; servicii
de coafare a părului; servicii de coafor de lux;
servicii de îngrijire a frumuseţii; servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului; servicii de
consultanţă în domeniul cosmetic; servicii de
consultanţă în domeniul îngrijirii frumuseţii;
servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare; servicii de consultanţă cu
privire la îngrijirea pielii; servicii de
consultanţă în materie de îngrijire a
frumuseţii; servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, faţă şi păr; furnizare de informaţii
despre servicii ale saloanelor de frumuseţe.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05344
(151) 29/07/2016
(732) S.C. FRUCT ALCOOL S.R.L., Str.
Ifrimeşti nr. 50, Judeţul Vâlcea, ,
HOREZU ROMANIA
(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
FRUCT VIS

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 29.07.2016

(210) M 2016 05345
(151) 29/07/2016
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 05346
(151) 29/07/2016
(732) S.C. SENNEVILLE INTER S.R.L.,
Str. Bistriţa nr. 7, judeţul Timiş, ,
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)

(540)

RADIO DOR MUZICA DE ACASA
(591) Culori revendicate:roşu,
galben

albastru,
senneville Brutărie Patiserie Cofetărie
(591) Culori revendicate:galben, maro,
verde, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 050702;
270501; 270515; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

(531) Clasificare Viena:240723; 270501;
270503; 270507; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii,
papetărie, articole de birou, materiale plastice
pentru ambalaj.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri şi jucării, articole de sport.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05347
(151) 29/07/2016
(732) S.C. SENNEVILLE INTER S.R.L.,
Str. Bistriţa nr. 7, judeţul Timiş, ,
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)

(210) M 2016 05348
(151) 29/07/2016
(732) SCARLAT MIHAI-ALIN, Str.
Ramurei nr. 2, judeţul Prahova,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)
HEPALIN
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

senneville Dulce Dulce

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roz, mov, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 080116;
080119; 250110; 270501; 290113;

(210) M 2016 05349
(151) 29/07/2016
(732) SCARLAT MIHAI-ALIN, Str.
Ramurei nr. 2, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

ETRALIN
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 29.07.2016

(210) M 2016 05350
(151) 29/07/2016
(732) ANDREI CABINET MEDICAL,
Str. Wolfgang Amadeus Mozart nr.
2B, camera 2, et. 2, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 05351
(151) 29/07/2016
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,
Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA
(540)

BIEN PLUS ENERGY
(531) Clasificare Viena:270501;
(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.

ISOKINETIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(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 de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05352
(151) 29/07/2016
(732) S.C. BEST GRUP SERVICES
S.R.L., Şos. Iancului nr. 4, bl. 113A,
sc. A, et. 5, ap. 17, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) SCHWEITZER LORIN, Şos.
Iancului nr. 4, bl. 113A, sc. A, et. 5,
ap. 17, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 05354
(151) 29/07/2016
(732) OANA MADALINA SHTERN
(CUZINO), Str. Moliere nr. 10, et. 3,
ap. 4, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

DOC Dr. Oana Cuzino PRODUS
RECOMANDAT

Albert Alpine

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 186),
gri (Pantone Cool Gray 9)

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:060104; 241708;
270301; 270508; 290112;

(531) Clasificare Viena:260104; 260118;
270513; 270522; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului, brelocuri,
amulete, brăţări realizate manual din materiale
textile şi metalice (bijuterii).
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte, tricouri,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, bandane.
41 Imprimare (inscripţionare) ţesături, tricouri
personalizate.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
11
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 05356
(151) 29/07/2016
(732) S.C. WAY BETTER NUTRITION
S.R.L., Str. Alexandru Vlahuţă nr. 29,
bl. C2, sc. 1, et. 3, ap. 16, judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05355
(151) 29/07/2016
(732) S.C. NEBY FITNESS S.R.L., Calea
Văcăreşti nr. 324, bl. 9A, sc. A, et. 1,
ap. 5, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
WHEY BETTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; suplimente nutritive şi alimente
dietetice.

BecomeFit
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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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 a emisiunilor de
teleshopping.

(210) M 2016 05357
(151) 29/07/2016
(732) L A T U R E - Z A H A R I A
I O N U Ţ - A N D R E I
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Bdul. Socola nr. 57,
sc. B, et. 2, ap. 8, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) I N N O V I S I N T E L L E C T U A L
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05358
(151) 29/07/2016
(732) L A T U R E - Z A H A R I A
I O N U Ţ - A N D R E I
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Bdul. Socola nr. 57,
sc. B, et. 2, ap. 8, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) I N N O V I S I N T E L L E C T U A L
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

Floare de Colţ Magazin naturist & bio
(591) Culori revendicate:Pantone 7509C,
Pantone 376C, Pantone 369C, Pantone
100C, Pantone 344C, Pantone 345C,
Pantone Trans White, Pantone 7485C,
Pantone 425C

(540)

(531) Clasificare Viena:050510; 050521;
260415; 270501; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate pentru promovarea
produselor şi serviciilor protejate de marcă,
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse: suc noni, suc goji, suc aloe, suc
graviola, capsule chlorella, graviola,
comprimate chitosan, spirulină; fructe uscate:
goji, quinoa, merişor;seminţe: in, chia, cafea
verde, boabe şi măcinată (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le

BioSence
(591) Culori revendicate:Pantone Cool Gray
1C, Pantone 177C, Pantone 700C,
Pantone 495C, Pantone 344C, Pantone
338C
(531) Clasificare Viena:011515; 050520;
050521; 270501; 290112;

13
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe proaspete şi
legume; semiţe crude; plante şi flori naturale;
hrană pentru animale; malţ.
35 Publicitate; publicitate pentru promovarea
produselor şi serviciilor protejate de marcă,
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse: suc noni, suc goji, suc aloe, suc
graviola, capsule chlorella, graviola,
comprimate chitosan, spirulină; fructe uscate:
goji, quinoa, merişor; seminţe: in, chia, cafea
verde, boabe şi măcinată (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 a emisiunilor de
teleshopping.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2016 05370
(151) 29/07/2016
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,
Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 240723;
260418; 261112; 261113; 270501;
290112;

(540)

PROFI
(591) Culori revendicate:roz (pantone 705
C), roşu (pantone 1788 C), albastru
(pantone 660 C), galben (pantone 136
C), bordo (pantone 704 C)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
14
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administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
clienţi, în scopul promovării vânzărilor;
organizare de concursuri în scopuri
publicitare, organizare de concursuri cu
premii; administrarea şi utilizarea programelor
de promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export; susţinerea şi
promovarea activităţilor în folosul public
inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, îngrijirii şi asistenţei
sociale, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
national.
36 Sponsorizarea campaniilor şi proiectelor
umanitare; organizarea de finanţări pentru
campanii şi proiecte umanitare.
41 Organizarea şi coordonarea de programe de
voluntariat şi de proiecte de servici în folosul
comunităţii (organizare de întâlniri).

pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vănzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi

˜˜˜˜˜˜˜
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