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Cereri Mărci publicate în 07.04.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02041

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/03/2016 ANNE'S BIJOUX

Denumire
Marcă
(540)
Anne's Bijoux

2 M 2016 02276

31/03/2016 BALAS VICTOR

AUTOTEHNICA

3 M 2016 02277

31/03/2016 S.C. NECTARUL VIILOR S.R.L.

NECTARUL VIILOR

4 M 2016 02278

31/03/2016 CIOATĂ BOGDAN-TRIFON

NATUR NATAL

5 M 2016 02279

31/03/2016 DRAGAN LUCIAN

LUCIAN CAFFE CONCEPT
STORE

6 M 2016 02280

31/03/2016 AQUA QUEEN

AS AQUA SANA

7 M 2016 02281

31/03/2016 BALACI IONELA PETRUTA

SUNSHINE STUDIO

8 M 2016 02282

31/03/2016 S.C. GARDENLAND PARADIS
S.R.L.

GARDENLAND

9 M 2016 02283

31/03/2016 S.C. AUTO STING PROTECT
S.R.L.

auto sting protect

10 M 2016 02284

31/03/2016 S.C. IMPLANTODENT MEDICAL
S.R.L.

IMPLANTODENT EXCELENŢĂ
ÎN IMPLANTOLOGIA DENTARĂ

11 M 2016 02285

31/03/2016 S.C. AGRO LPG S.R.L.

RAKI

12 M 2016 02286

31/03/2016 FLORESCU MIHAIL
CIUCIULETE NINEL-DUMITRU

CONTOR GRUP ROMAN

13 M 2016 02288

31/03/2016 ASOCIATIA MILITARILOR
VETERANI SI VETERANILOR CU
DIZABILITATI SFANTUL MARE
MUCENIC DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR

ASOCIATIA MILITARILOR
VETERANI SI VETERANILOR
CU DIZABILITATI ONOARE SI
RESPECT

14 M 2016 02289

31/03/2016 MANEA RODICA-AURELIA

smileCredit împrumuturi rapide
online

15 M 2016 02290

31/03/2016 GOMAO SRL-D

GOGOMAO - ATELIER DE
GOGOSI

16 M 2016 02291

31/03/2016 S.C. TYMO TRUCK SPEDITION
S.R.L.

TYMO TRUCK SPEDITION
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 02292

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/03/2016 ASMIN STAR S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
SAADET CHAMPIONS GUM

18 M 2016 02293

31/03/2016 BANICA VALENTIN SORIN

Ideal Oil

19 M 2016 02294

31/03/2016 ASMIN STAR S.R.L.

SOOCERgum

20 M 2016 02295

31/03/2016 S.C. OVAL MARKETING S.R.L.

OVAL 360 + ADVERTISING
SOLUTIONS

21 M 2016 02296

31/03/2016 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

DIABLO

22 M 2016 02297

31/03/2016 BODY M. PRODUCTION A - V
S.R.L.

BOLD CHARTS DREAM DANCE
REPEAT

23 M 2016 02298

31/03/2016 L.H. EL INVESTMENT S.R.L.

MORAN FRAGRANCE
FACTORY

24 M 2016 02299

31/03/2016 VASILESCU APOSTOL IOAN PFA 4 gusturi

25 M 2016 02300

31/03/2016 PANEUROPA LOGISTICS S.R.L.

PANEUROPA LOGISTICS
CARGO TRANSPORT &
LOGISTIC SERVICES

26 M 2016 02301

31/03/2016 L.H. EL INVESTMENT S.R.L.

MORAN

27 M 2016 02302

31/03/2016 S.C. COMBAVIPOR S.A.

Malai COMBAVIPOR

28 M 2016 02303

31/03/2016 S.C. COMBAVIPOR S.A.

Gris COMBAVIPOR

29 M 2016 02304

31/03/2016 EURO PRODCHIM S.R.L.

FIX COLOR culoarea tuturor

30 M 2016 02305

31/03/2016 S.C. PAN EXPRESS S.R.L.

EUROPA IN MINIATURA

31 M 2016 02306

31/03/2016 S.C. PAN EXPRESS S.R.L.

ROMANIA IN MINIATURA

32 M 2016 02307

31/03/2016 S.C. PAN EXPRESS S.R.L.

WORLD SPORT PLAYERS
CLUB - WSPC

33 M 2016 02308

31/03/2016 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.

Delizia adaugă deliciu mesei

34 M 2016 02309

31/03/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L.

GRANDE DOLCERIA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 02310

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/03/2016 S.C. ROMSYS SECURITY
INDUSTRIES S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ROMSYS SECURITY
INDUSTRIES

36 M 2016 02311

31/03/2016 S.C. CHIMOPAR TRADING S.R.L. AddChimoBlue

37 M 2016 02313

31/03/2016 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

Protex

38 M 2016 02314

31/03/2016 DOBREANU CRISTINA

OMRA

39 M 2016 02315

31/03/2016 S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.

PORTANTO

40 M 2016 02316

31/03/2016 S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.

STRUCTO

41 M 2016 02317

31/03/2016 S.C. KANDIA DULCE S.A.

FĂGĂRAŞ

42 M 2016 02318

31/03/2016 S.C. KANDIA DULCE S.A.

FĂGĂRAŞ ÎNCEARCĂ.REPETĂ

43 M 2016 02320

31/03/2016 DONUTERIE MANAGEMENT
S.R.L.

DONUTERIE

44 M 2016 02321

31/03/2016 MAJOS ZOLTAN IULIUS

ANTIQUE STONE MINDIG
BRUTAL ALACSONY AR!
www.antiquestone.hu

45 M 2016 02322

31/03/2016 DONUTERIE MANAGEMENT
S.R.L.

BE NUTS BE DONUTS

46 M 2016 02323

31/03/2016 S.C. CONLUX DEVELOPMENT
S.R.L.

P PREMIUM Economic Business
Class

47 M 2016 02324

31/03/2016 S.C. CONLUX DEVELOPMENT
S.R.L.

P PREMIUM Regie

48 M 2016 02325

31/03/2016 AMD DIGITAL GRUP S.R.L.

PHOTOBook-Lab

49 M 2016 02326

31/03/2016 AMD DIGITAL GRUP S.R.L.

PHOTOPrint-Lab

50 M 2016 02327

31/03/2016 AMD DIGITAL GRUP S.R.L.

ULTRAPixel-HighGloss

51 M 2016 02328

31/03/2016 RI BRAND BROTHERS S.R.L.

DACU

52 M 2016 02329

31/03/2016 AMD DIGITAL GRUP S.R.L.

AMD Digital Grup TEAM AMD
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(210) M 2016 02041
(151) 31/03/2016
(732) ANNE'S BIJOUX, Str. Principală nr.
132, Jud. Neamţ, PRELUCA
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02276
(151) 31/03/2016
(732) BALAS VICTOR, Str. Amurgului nr.
24, et. 2, ap. 5, Judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI 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

Anne's Bijoux
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Bijuterii din metale preţioase (aur, argint,
platină) ,bijuterii cu pietre preţioase şi
semipretioase, gablonţuri, podoabe
hand-made, precum şi ceasuri şi alte
instrumente de măsurare a timpului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: bijuterii din metale
preţioase (aur, argint, platină) ,bijuterii cu
pietre preţioase şi semipretioase, gablonţuri,
podoabe hand-made, precum şi ceasuri şi alte
instrumente de măsurare a timpului (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

(540)
AUTOTEHNICA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

˜˜˜˜˜˜˜
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geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02277
(151) 31/03/2016
(732) S.C. NECTARUL VIILOR S.R.L.,
Str. Chisindia nr. 28, Judeţul Arad, ,
CHISINDIA, 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)
NECTARUL VIILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02278
(151) 31/03/2016
(732) CIOATĂ BOGDAN-TRIFON, Bdul.
Mihai Viteazu nr. 44, et. 3, ap. 7,
J u d e ţ u l T i mi ş , TI M I Ş O A R A
ROMANIA

(210) M 2016 02279
(151) 31/03/2016
(732) DRAGAN LUCIAN, Str. Răsăritului
nr. 114, Judeţul Ilfov, 77070,
LOCALITATEA CORNETU
ROMANIA
(540)

(540)

NATUR NATAL

LUCIAN CAFFE CONCEPT STORE

(591) Culori revendicate:magenta (pantone
7648 C), cenuşiu (pantone 446 C)

(591) Culori revendicate:maro (pantone
732 C), roşu (pantone 485 C)

(531) Clasificare Viena:011515; 050520;
050521; 250717; 270501; 290112;

(531) Clasificare Viena:011509; 011511;
020301; 090110; 110304; 250110;
270501; 270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(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, patiserie şi cofetărie,
înghetată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02317
(151) 31/03/2016
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.
Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02290
(151) 31/03/2016
(732) GOMAO SRL-D, Str. G-ral Eremia
Grigorescu bl E2, ap. 22, judeţul
Bacău, , MOINEŞTI ROMANIA
(540)

(540)
FĂGĂRAŞ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; patiserie; ciocolată;
produse pe bază de cacao sau ciocolată;
bomboane de ciocolată; produse de cofetărie
din ciocolată conţinând praline; glazuri cu
aroma de ciocolată; praline; bomboane;
batoane de ciocolată; batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi; ciocolată umplută; tablete
de ciocolată; tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii; bomboane de ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură cu diverse
sortimente; umpluturi pe bază de ciocolată;
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun; baton de ciocolată; baton de ciocolată
cu diverse umpluturi; îngheţată; biscuiţi de
ciocolată; biscuiţi; napolitane; biscuiţi
(eugenii); brioşe, prăjituri.

GOGOMAO - ATELIER DE GOGOSI
(591) Culori revendicate:gri, alb, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
270501; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri, (condimente); mirodenii,
îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02289
(151) 31/03/2016
(732) MANEA RODICA-AURELIA, Str.
Pomicultorilor nr. 13, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA

(210) M 2016 02280
(151) 31/03/2016
(732) AQUA QUEEN, Calea Moşilor nr.
298, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

smileCredit împrumuturi rapide online
AS AQUA SANA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
blue 72C), purpuriu (magenta)

(591) Culori revendicate:alb, auriu, negru
(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
040503; 260207; 270501; 270502;
270510; 290112;

(531) Clasificare Viena:020712; 020901;
270501; 270508; 270519; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii în domeniul afacerilor financiare şi
monetare şi al asigurărilor de orice tip; servicii
ale instituţiilor de credit, altele decât băncile,
cum sunt asociaţiile de credit cooperativ,
companii financiare individuale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
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 02302
(151) 31/03/2016
(732) S.C. COMBAVIPOR S.A., Str. Ştefan
Cel Mare, nr. 9, Jud. Galaţi, 800198,
GALAŢI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02303
(151) 31/03/2016
(732) S.C. COMBAVIPOR S.A., Str.
Ştefan Cel Mare, nr. 9, Jud. Galaţi,
800198, GALAŢI ROMANIA
(540)

Malai COMBAVIPOR

Gris COMBAVIPOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02291
(151) 31/03/2016
(732) S.C. TYMO TRUCK SPEDITION
S.R.L., Comuna Suncuius Aleea Traian
Vuia nr. 437, ap. 38, judeţul Bihor, ,
Sat Suncuius ROMANIA

(210) M 2016 02304
(151) 31/03/2016
(732) EURO PRODCHIM S.R.L., Str.
Dâmboviţei, nr. 22B, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

(540)

TYMO TRUCK SPEDITION
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
FIX COLOR culoarea tuturor

(531) Clasificare Viena:010501; 071110;
270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(591) Culori revendicate:roşu, oranj, galben,
verde, albastru, albastru deschis
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru prepararea

˜˜˜˜˜˜˜
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pigmenţilor; compoziţii chimice utilizate în
fabricarea pigmenţilor; preparate chimice
folosite la fabricarea pigmenţilor.
2 Pigmenţi; pigmenţi organici; pigmenţi
luminiscenţi; pigmenţi anorganici; pigmenţi
fotocromi; pigmenţi pentru colorare; pigmenţi
pentru vopsele; pigmenţi sub formă lichidă;
pigmenţi utilizaţi în vopsele; pigmenţi sub
formă de pulbere; vopsele şi coloranţi
industriali; preparate de colorare pentru
colorarea vopselelor; coloranţi utilizaţi în
formularea vopselelor; pigment pe bază de
sulfat de bariu pentru vopsele.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod şi servicii de informare a
consumatorilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie (transport) de mărfuri pe
şosea; distribuţie (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.
40 Amestec de vopsele.
42 Analiza vopselelor; servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor şi a
mobilierului pentru design interior; servicii de
informare privind combinaţiile de culori,
vopsele şi mobilier pentru design interior.

(210) M 2016 02305
(151) 31/03/2016
(732) S.C. PAN EXPRESS S.R.L., Str.
Zinca Golescu nr. 1A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
EUROPA IN MINIATURA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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napolitane; biscuiţi (eugenii); brioşe, prăjituri.
35 Publicitate, marketing şi servicii
promoţionale legate de vânzarea ciocolatei şi
a produselor pe bază de ciocolată; servicii de
vânzare cu amanuntul în domeniul ciocolatei
şi a produselor pe bază de ciocolată; servicii
de intermediere comerciale în ceea ce priveşte
vânzarea de ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată; servicii de import şi export de
ciocolată; servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolata; management de birou şi
de administrare a afacerilor în domeniul
ciocolatei şi a produselor pe bază de
ciocolată.

(210) M 2016 02318
(151) 31/03/2016
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.
Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FĂGĂRAŞ ÎNCEARCĂ.REPETĂ

(210) M 2016 02306
(151) 31/03/2016
(732) S.C. PAN EXPRESS S.R.L., Str.
Zinca Golescu nr. 1A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:060102; 241503;
241511; 270501; 270502; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie; produse de patiserie;
ciocolată; produse pe bază de cacao sau
ciocolată; bomboane de ciocolată; produse de
cofetărie din ciocolată conţinând praline;
glazuri cu aroma de ciocolată; praline;
bomboane; batoane de ciocolată; batoane de
ciocolată cu diverse umpluturi; ciocolată
umplută; tablete de ciocolată; tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii;
bomboane de ciocolată; bomboane de ciocolată
cu umplutură cu diverse sortimente; umpluturi
pe bază de ciocolată; ornamente din ciocolată
pentru pomul de Crăciun; baton de ciocolată;
baton de ciocolată cu diverse umpluturi;
îngheţată; biscuiţi de ciocolată; biscuiţi;

ROMANIA IN MINIATURA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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produse de patiserie şi cofetărie; dulciuri,
prăjituri, gogoşi, gogoşi glazurate, gogoşi
umplute, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, prăjituri, bomboane, praline, ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, băuturi din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, îngheţată, cafea, sandwich (bagel).
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat;
servicii de consultanţă şi asistenţă în
domeniul afacerilor; servicii oferite sau
asociate cu funcţionarea şi francizarea de
restaurante şi a alte stabilimente sau facilităţi
legate de desfacerea hranei şi a băuturilor;
admininistrarea afacerilor în sistem de
franciză; furnizarea de asistenţă pentru
înfiinţarea unei afaceri în sistem de franciză;
consultanţă profesională în afaceri;
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum: fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri, compoturi, cipsuri din fructe, fructe
confiate, fructe glazurate, salate de fructe,
foietaje, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; dulciuri,
prăjituri, gogoşi, gogoşi glazurate, gogoşi
umplute, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, prăjituri, bomboane, praline, ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, bături din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, îngheţată, cafea, sandwich (bagel), ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor,

(210) M 2016 02307
(151) 31/03/2016
(732) S.C. PAN EXPRESS S.R.L., Str.
Zinca Golescu nr. 1A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
WORLD SPORT PLAYERS CLUB WSPC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02320
(151) 31/03/2016
(732) DONUTERIE MANAGEMENT
S.R.L., Str. Craiova nr. 9, cam. 1, ap.
1B, jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

DONUTERIE
(531) Clasificare Viena:020104; 020925;
270112; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
12
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limonade, smoothies, fresh-uri, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să le
cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse; activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente, cafenele,
cafenele-restaurant, bufete cu autoservire,
cantine; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate pentru
consum; restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante cu servire rapida (snack- baruri).

(210) M 2016 02321
(151) 31/03/2016
(732) MAJOS ZOLTAN IULIUS, Piaţa
Centrală nr. 27, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420032, BISTRITA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

ANTIQUE STONE MINDIG BRUTAL
ALACSONY AR! www.antiquestone.hu
(531) Clasificare Viena:260207; 261325;
270501; 270502; 270508; 270511;

˜˜˜˜˜˜˜

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 31.03.2016

preparate din grâu, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri; aluat, aluat
îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri
din acestea; produse din aluat gata de copt;
cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; orez;
tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale;
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02308
(151) 31/03/2016
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,
Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Stefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCURESTI
(540)

(210) M 2016 02309
(151) 31/03/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.
Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA
(540)

Delizia adaugă deliciu mesei
(591) Culori revendicate:maro închis
(531) Clasificare Viena:110110; 110125;
270112; 270501; 270502; 290107;

GRANDE DOLCERIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; conserve din carne; conserve din peşte;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâne,
produse de patiserie şi cofetărie; paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
făinoase gata-preparate, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
preparate din porumb, produse alimentare
fabricate din orez, produse alimentare extrudate

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
14
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prăjituri, gogoşi, gogoşi glazurate, gogoşi
umplute, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, prăjituri, bomboane, praline, ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, băuturi din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, îngheţată, cafea, sandwich (bagel).
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat;
servicii de consultanţă şi asistenţă în
domeniul afacerilor comerciale; servicii
oferite sau asociate cu funcţionarea şi
francizarea de restaurante şi a alte
stabilimente sau facilităţi legate de desfacerea
hranei şi a băuturilor; admininistrarea
afacerilor în sistem de franciză; furnizarea de
asistenţă pentru înfiinţarea unei afaceri în
sistem de franciză; consultanţă profesională în
afaceri; comercializarea (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum: fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri, compoturi, cipsuri din fructe, fructe
confiate, fructe glazurate, salate de fructe,
foietaje, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; dulciuri,
prăjituri, gogoşi, gogoşi glazurate, gogoşi
umplute, biscuiţi, gofre, turtă dulce, torturi,
tarte, prăjituri, bomboane, praline, ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert, şerbet,
budinci, creme de prăjituri, bături din
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cafea, îngheţată, cafea, sandwich (bagel), ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor,
limonade, smoothies, fresh-uri, prezentarea

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02322
(151) 31/03/2016
(732) DONUTERIE MANAGEMENT
S.R.L., Str. Craiova nr. 9, cam. 1, ap.
1B, jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

BE NUTS BE DONUTS
(531) Clasificare Viena:020908; 020925;
260114; 270502; 270507; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; dulciuri,
15
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pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să le
cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse; activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente, cafenele,
cafenele-restaurant, bufete cu autoservire,
cantine; servicii oferite sau asociate cu
functionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilitati legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate pentru
consum; restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante cu servire rapida (snack- baruri).

(210) M 2016 02323
(151) 31/03/2016
(732) S.C. CONLUX DEVELOPMENT
S.R.L., Str. Gheorghe Ionescu Sisesti
nr. 3A, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

P PREMIUM Economic Business Class
(591) Culori revendicate:bleumarin
(pantone 295C, 294C), galben
(531) Clasificare Viena:240115; 240901;
260409; 260416; 260418; 270501;
270502; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
16
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2016 02324
(151) 31/03/2016
(732) S.C. CONLUX DEVELOPMENT
S.R.L., Str. Gheorghe Ionescu Sisesti
nr. 3A, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

P PREMIUM Regie
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
286C,660C), galben
(531) Clasificare Viena:240115; 240901;
260409; 260416; 260418; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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legătorie, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă comercială;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; magazine online.

(210) M 2016 02325
(151) 31/03/2016
(732) AMD DIGITAL GRUP S.R.L., Str.
Culturii nr. 10/4, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

PHOTOBook-Lab

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:010316; 270501;
270502; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
precum: hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie, materiale pentru
artişti, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
caractere tipografice, forme de tipar, maşini şi
maşini-unelte, maşini de tipografie, prese
tipografice, matriţe tipografice, cilindri de
tipografie, maşini de tăiat hârtie pentru
tipografii, aparate de aplicare a cernelurilor,
aparate şi maşini de uz industrial pentru
18
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prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, nationale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă
(comercială); activităţi de import-export;
lanţuri de magazine; magazine online.

(210) M 2016 02326
(151) 31/03/2016
(732) AMD DIGITAL GRUP S.R.L., Str.
Culturii nr. 10/4, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

PHOTOPrint-Lab
(531) Clasificare Viena:010316; 270501;
270502; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
precum: echipamente electronice pentru
prelucrarea informatiilor, imprimante şi
accesorii pentru acestea, imprimante termice,
imprimante video, imprimante laser,
imprimante matriciale, imprimante fotografice,
imprimante scaner, imprimante optice,
imprimante 3d, imprimante tip plotter,
imprimante tip laser, imprimante cu jet de
cerneală, comutatoare imprimante, amortizoare
pentru imprimante, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; aparate de fotografiat;
echipamente fotografice şi accesorii,
19
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rezistenţi la foc, prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoasca şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
(comercială); activităţi de import-export;
lanţuri de magazine; magazine online.

(210) M 2016 02327
(151) 31/03/2016
(732) AMD DIGITAL GRUP S.R.L., Str.
Culturii nr. 10/4, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

ULTRAPixel-HighGloss

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:010316; 270501;
270502; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line intr-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
precum: coloranţi, lacuri şi vopsele, materiale
pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;
cerneală; cerneală pentru gravură, cerneală
pentru imprimare, cerneală pentru
fotocopiatoare, paste de imprimante, cerneală
pentru pielarie; pigmenţi, emulsii de argint
(pigmenţi), pigmenţi pentru imprimare,
pigmenţi pentru colorare, pigmenţi sub formă
de pulbere, pigmenţi pentru utilizarea la
colorarea cernelurilor, pigmenţi pentru
folosirea în industria artelor grafice, pigmenţi
20
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(210) M 2016 02310
(151) 31/03/2016
(732) S.C. ROMSYS SECURITY
INDUSTRIES S.R.L., Str. Mihail
Sebastian, nr. 104, bl. V89, sc. 1, et. 1,
ap. 14, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02328
(151) 31/03/2016
(732) RI BRAND BROTHERS S.R.L.,
Str. Valea Buzăului nr. 14, bl.
G26BIS, sc. 1, et. 5, ap. 19, ,
BUCUREŞTI 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)
DACU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

ROMSYS SECURITY INDUSTRIES
(591) Culori revendicate:albastru
albastru deschis, alb

închis,

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030724; 090110; 240115; 260118;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale neincluse în alte clase, hârtie
fotografică, hârtie offset, hârtie xerografică,
hârtie electrostatică, hârtie fluorescentă, hârtie
autocopiativă, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
de fax, hârtie pentru imprimare digitală, hârtie
pentru imprimante cu laser, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie, materiale pentru artişti,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
caractere tipografice, forme de tipar,
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoasca şi să le
achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă
(comercială); activităţi de import-export;
lanţuri de magazine; magazine online.

(210) M 2016 02329
(151) 31/03/2016
(732) AMD DIGITAL GRUP S.R.L., Str.
Culturii nr. 10/4, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

AMD Digital Grup TEAM AMD
(531) Clasificare Viena:010312; 010316;
270501; 270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
precum: imprimante şi accesorii pentru acestea,
imprimante termice, imprimante video,
imprimante laser, imprimante matriciale,
imprimante fotografice, imprimante scaner,
imprimante optice, imprimante 3d, imprimante
tip plotter, imprimante tip laser, imprimante cu
jet de cerneală, comutatoare imprimante,
amortizoare pentru imprimante, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, aparate
de fotografiat, echipamente fotografice şi
accesorii, hârtie, carton şi produse din aceste

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02292
(151) 31/03/2016
(732) ASMIN STAR S.R.L., Str. Strada nr.
3, nr. postal 14, str. nr. 4, nr. 13,
Depozit C2, module depozitare C2-3,
C2-4, judeţul Ilfov, , Comuna Afumaţi
ROMANIA

(210) M 2016 02313
(151) 31/03/2016
(732) Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation), 300 Park
Avenue, 10022, NEW YORK S.U.A.
N.Y.
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)
SAADET CHAMPIONS GUM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi, materiale colante pentru
papetărie sau menaj, materiale plastice pentru
ambalaj, (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
30 Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical.
35 Servicii de import-export, regruparea în faţa
terţilor a produselor incluse în clasa 30 (gumă
de mestecat cu diverse arome şi culorialtele
decât de uz medical), cu excepţia transportului
lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; publicitate; gestiunea
afcerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

(540)

Protex
(531) Clasificare Viena:241502; 241505;
261125; 261325; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse de îngrijire personală, şi anume,
preparate ne-medicamentoase pentru
îngrijirea corpului şi a pielii, săpun, săpun
antibacterian, săpun lichid pentru mâini,
soluţie de curăţare pentru corp, gel de dus,
pudră de talc, produse pentru îngrijirea
părului, loţiuni de ras, deodorante şi
antiperspirante.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02314
(151) 31/03/2016
(732) DOBREANU CRISTINA, Calea
Eroilor, nr. 17, bl. 17, sc. 1, et. 3, ap.
15, Jud. Gorj,
TÂRGU JIU
ROMANIA

(210) M 2016 02293
(151) 31/03/2016
(732) BANICA VALENTIN SORIN, Str.
Şcolii nr. 40A, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap.
39, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(540)

(540)

OMRA

(531) Clasificare Viena:020904; 270301;
270501; 270511;

(591) Culori
negru

(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.

Ideal Oil
revendicate:galben,

maro,

(531) Clasificare Viena:050504; 250119;
260116; 270112; 270501; 290113;
(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, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, unt, margarină, cremă
de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt de
cocos, grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de
măsline, ulei de rapită, ulei de porumb, ulei de
palmier, ulei de sâmburi de palmier, ulei de
susan, ulei de floarea soarelui.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02294
(151) 31/03/2016
(732) ASMIN STAR S.R.L., Str. Strada nr.
3, nr. postal 14, str. nr. 4, nr. 13,
Depozit C2, module depozitare C2-3,
C2-4, judeţul Ilfov, , Comuna Afumaţi
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 02295
(151) 31/03/2016
(732) S.C. OVAL MARKETING S.R.L.,
Str. Popa Nan nr. 183-187, cam. 6-10,
et. 1 , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

OVAL 360 + ADVERTISING
SOLUTIONS

SOOCERgum
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:010125; 011108;
210301; 270502; 270509; 270510;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi, materiale colante pentru
papetărie sau menaj, materiale plastice pentru
ambalaj, (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
30 Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical.
35 Servicii de import-export, regruparea în faţa
terţilor a produselor incluse în clasa 30 (gumă
de mestecat cu diverse arome şi culorialtele
decât de uz medical), cu excepţia transportului
lor, permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; publicitate; gestiunea
afcerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, lila, roz
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270711; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02296
(151) 31/03/2016
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 02281
(151) 31/03/2016
(732) BALACI IONELA PETRUTA, Str.
Romanitei nr. 12, Judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU 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)
SUNSHINE STUDIO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

DIABLO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270506; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02297
(151) 31/03/2016
(732) BODY M. PRODUCTION A - V
S.R.L., B-dul Ficusului nr. 5-7, bl. xx/7,
parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2016 02298
(151) 31/03/2016
(732) L.H. EL INVESTMENT S.R.L., Str.
Şos. Cristianului nr. 7, Judeţul Braşov,
500053, 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)

(540)

BOLD CHARTS DREAM DANCE
REPEAT
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270517;
MORAN FRAGRANCE FACTORY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment.

(591) Culori revendicate:maron
(531) Clasificare Viena:270315; 270501;
270506; 270508; 290101;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
27
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dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) M 2016 02301
(151) 31/03/2016
(732) L.H. EL INVESTMENT S.R.L., Str.
Şos. Cristianului nr. 7, Judeţul Braşov,
500053, 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 02299
(151) 31/03/2016
(732) VASILESCU APOSTOL IOAN PFA,
Aleea Ulmilor nr. 32, bl. C17(32), sc. C,
et. 3, ap. 67, judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA
MORAN

(540)

(591) Culori revendicate:maron

4 gusturi

(531) Clasificare Viena:260401; 270315;
270501; 270506; 270508; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Dulceţuri şi compoturi fructe şi legume
conservate, congelate, uscate, fierte; uleiuri
comestibile.
30 Ceai, cafea, cacao; miere, zahăr; fainia,
cereale, mirodenii; produse din patiserie şi
cofetărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea

˜˜˜˜˜˜˜
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animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) M 2016 02283
(151) 31/03/2016
(732) S.C. AUTO STING PROTECT
S.R.L., Str. D.N. 24, nr. 30, Judeţul
Vaslui, 737365, MUNTENII DE JOS
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02282
(151) 31/03/2016
(732) S.C. GARDENLAND PARADIS
S.R.L., Str. Baba Novac nr. 32, Judeţul
Alba, , GAMBAŞ ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)

auto sting protect
(531) Clasificare Viena:030101; 040319;
090110; 240109; 240117; 240903;
240905; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Sisteme de stingere a incendiilor
(echipamente).
37 Servicii de reîncărcare a stingătoarelor de
incendii.

GARDENLAND
(531) Clasificare Viena:261325; 270112;
270501; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02284
(151) 31/03/2016
(732) S.C. IMPLANTODENT MEDICAL
S.R.L., Str. Mihai Viteazul nr. 73,
parter, et. 1, et. 2 şi et. 3, Judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2016 02285
(151) 31/03/2016
(732) S.C. AGRO LPG S.R.L., Str.
Narciselor nr.19 B, Judeţul Bacău, ,
BACĂU 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)

(540)
IMPLANTODENT EXCELENŢĂ ÎN
IMPLANTOLOGIA DENTARĂ
(591) Culori revendicate:albastru, verde
RAKI
(531) Clasificare Viena:020910; 260105;
261113; 270501; 270502;
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270506;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Importul şi comercializarea de articole de
sezon pentru casă şi grădină, unelte electrice,
maşini electrice de uz gospodăresc, haine de
lucru, articole utilizate în aer liber.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

30

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 31.03.2016

(210) M 2016 02286
(151) 31/03/2016
(732) FLORESCU MIHAIL, Str. Mihail
Glinka nr. 1, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CIUCIULETE NINEL-DUMITRU,
Aleea Crăeşti nr. 4, bl. D42, sc. B, ap.
17, compart. nr. 5 sector 6,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02288
(151) 31/03/2016
(732) ASOCIATIA MILITARILOR
VETERANI SI VETERANILOR
CU DIZABILITATI SFANTUL
MARE MUCENIC DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR, Str.
Diamantului nr. 186, ap. 2, Judeţul
Ilfov, , BRAGADIRU ROMANIA
(540)

(540)
CONTOR GRUP ROMAN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9 Aparate şi instrumente uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, 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
pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

ASOCIATIA MILITARILOR
VETERANI SI VETERANILOR CU
DIZABILITATI ONOARE SI RESPECT
(591) Culori revendicate:roşu (pantone warm
red), galben (pantone yellow), albastru
(pantone blue 072)
(531) Clasificare Viena:020102; 020116;
020720; 240113; 240723; 260106;
270106;
(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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(210) M 2016 02311
(151) 31/03/2016
(732) S.C. CHIMOPAR TRADING S.R.L.,
Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02316
(151) 31/03/2016
(732) S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.,
Calea Floreasca nr. 169 A, clădirea B,
et. 7, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

AddChimoBlue

STRUCTO
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Adezivi pentru uz industrial; substanţe,
produse şi preparate chimice şi elemente
naturale; acceleratori de priza a cimentului;
acceleratori pentru întărirea betonului;
acceleratori pentru reacţii chimice; aditivi
chimici pentru ciment; compoziţii chimice
utilizate în construcţii; compoziţii chimice
folosite în industria construcţiilor civile;
compoziţii chimice pentru întărirea
cimentului; compoziţii pentru fixarea
cimentului; produse pentru conservarea
zidăriei şi lucrărilor cu cărămida (cu excepţia
vopselelor şi a uleiurilor).
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; amestecuri de ciment;
amestecuri de mortar; amestecuri pentru
turnare refractare, nu din metal; beton
industrial folosit la lucrările de construcţii
civile; ciment; ciment pentru elemente
exterioare; betoane armate şi nearmate; ciment
şi betoane pentru drumuri laterale şi căi de
acces, platforme şi parcări, reparaţii şi finisaje
pentru zone de exterior; ciment pentru
construcţii; ciment refractar; compuşi pentru
fundaţii folosiţi în construcţii; materiale de
construcţie din beton; materiale de fundaţie

(531) Clasificare Viena:191104; 191107;
191125; 270501; 270502; 270509;
270510; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Soluţie pentru reducerea emisiilor poluante la
motoarele diesel (produse chimice)
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselordin clasa 1 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42 Cercetare şi servicii tehnologice în domeniul
îmbunătăţirii performanţelor combustiei şi
gazelor de eşapament ale motoarelor cu ardere
internă.

˜˜˜˜˜˜˜
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uleiurilor).
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; amestecuri de ciment;
amestecuri de mortar; amestecuri pentru
turnare refractare, nu din metal; beton
industrial folosit la lucrările de construcţii
civile; ciment; ciment pentru elemente
exterioare; betoane armate şi nearmate; ciment
şi betoane pentru drumuri laterale şi căi de
acces, platforme şi parcări, reparaţii şi finisaje
pentru zone de exterior; ciment pentru
construcţii; ciment refractar; compuşi pentru
fundaţii folosiţi în construcţii; materiale de
construcţie din beton; materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii; preparate
de nivelare (ciment sau mortar).
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul materialelor de construcţii;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vânzarea materialelor de construcţii;
administraţie comercială; lucrări de birou
pentru materiale de construcţii.

(nemetalice) folosite în construcţii; preparate de
nivelare (ciment sau mortar).
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu materialele de
construcţii; servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul materialelor de construcţii; servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii; administraţie
comercială; lucrări de birou pentru materiale de
construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02315
(151) 31/03/2016
(732) S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.,
Calea Floreasca nr. 169 A, clădirea B,
et. 7, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
PORTANTO

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Adezivi pentru uz industrial; substanţe,
produse şi preparate chimice şi elemente
naturale; acceleratori de priza a cimentului;
acceleratori pentru întărirea betonului;
acceleratori pentru reacţii chimice; aditivi
chimici pentru ciment; compoziţii chimice
utilizate în construcţii; compoziţii chimice
folosite în industria construcţiilor civile;
compoziţii chimice pentru întărirea cimentului;
compoziţii pentru fixarea cimentului; produse
pentru conservarea zidăriei şi lucrărilor cu
cărămida (cu excepţia vopselelor şi a
33
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(210) M 2016 02300
(151) 31/03/2016
(732) PANEUROPA LOGISTICS S.R.L.,
Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, judeţul
Mureş, 545500, SOVATA ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina, Str.
Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap. 44,
Judetul Mures Tg. Mures
(540)

(591) Culori revendicate:roşu
4
8
5
C
negru, alb

(pantone
)
,

(531) Clasificare Viena:010501; 270112;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; activităţi de servicii anexe
p
e
n
t
r
u
transporturi terestre, cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
PANEUROPA LOGISTICS CARGO
TRANSPORT & LOGISTIC SERVICES
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ERATA

La depozitul M 2016/01605 publicat în data de 15.03.2016, dintr-o eroare a fost omis
al doilea solicitant : ODAGERU SORIN- MIHAITA, Str. Stramosilor, nr. 55, bl. DA13, ap. 1,
Jud. Iasi, IASI.

