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Cereri Mărci publicate 07.09.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 05894

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/08/2016 GUARANTY BND SECURITY
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
GUARANTY BND SECURITY

2 M 2016 05895

31/08/2016 S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L.

EURO ENVIROTECH

3 M 2016 05896

31/08/2016 NEPI FOURTEEN MANAGEMENT SHOPPING CITY
SOLUTIONS S.R.L.
PIATRA-NEAMŢ

4 M 2016 05897

31/08/2016 COSMA O. DIANA P.F.A.

BABELINO LINGO

5 M 2016 05898

31/08/2016 S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU
S.A.

Ferma veche un strop de
moştenire

6 M 2016 05899

31/08/2016 TERMENE JUST S.R.L.

TERMENE.RO

7 M 2016 05900

31/08/2016 TIBU FLORIN

BUCOVINA

8 M 2016 05901

31/08/2016 S.C. EIKON S.R.L.

Eikon ICOANE SI OBIECTE DE
CULT DE CALITATE

9 M 2016 05902

31/08/2016 MANEA LAURENTIU

PUI HAI-HUI

10 M 2016 05903

31/08/2016 AXTROM S.R.L.

AXTROM

11 M 2016 05904

31/08/2016 SLAVI GHEORGHIEV

slavia pharm ORALSEPT

12 M 2016 05905

31/08/2016 SLAVI GHEORGHIEV

VITOSEPT slavia pharm

13 M 2016 05906

31/08/2016 ALI IBRAIM

Bragă LA TURCU'

14 M 2016 05907

31/08/2016 PAUCA NELU PETRIŞOR

BALCAN

15 M 2016 05908

31/08/2016 S.C. DESTEPTAREA S.A.

DESTEPTAREA - ZIARUL
BACAULUI - LIDERUL PRESEI
BACAUANE

16 M 2016 05909

31/08/2016 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

PIETRA

17 M 2016 05910

31/08/2016 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

RONDO
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 05911

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/08/2016 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

MOZAIC

19 M 2016 05912

31/08/2016 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

FANTASIA

20 M 2016 05913

31/08/2016 COMPAGNIE GERVAIS DANONE Live InSync

21 M 2016 05914

31/08/2016 KING OF SWEETS MARKET
S.R.L.

King of Sweets market

22 M 2016 05915

31/08/2016 MKOR CONSULTANTA S.R.L.

MKOR

23 M 2016 05916

31/08/2016 SLAVI GHEORGHIEV

OROSEPTOL slavia pharm

24 M 2016 05917

31/08/2016 CAVAL-STAN
GABRIELA-MONICA

HIGH LIFE...pentru o LUME
BUNA

25 M 2016 05918

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFE
Selected mă revitalizează

26 M 2016 05919

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Elita mă trezeşte

27 M 2016 05920

31/08/2016 S.C. ROVAL PRINT S.R.L.

LIBRARIA BON AMI

28 M 2016 05921

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ
Selected Premium mă
revitalizează

29 M 2016 05922

31/08/2016 MICLAUS GRIGORE

RioTabak

30 M 2016 05923

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFE
Selected mă revitalizează

31 M 2016 05924

31/08/2016 S.C. ROVAL PRINT S.R.L.

ROVal print CRESTEM
IMPREUNA

32 M 2016 05925

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFE
Elita mă trezeşte

33 M 2016 05926

31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

MOMENTUL TĂU DONCAFE
Original mă activează

34 M 2016 05927

31/08/2016 S.C. ROVAL PRINT S.R.L.

CRESTEM IMPREUNA
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Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 05928

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/08/2016 S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
MOMENTUL TĂU DONCAFE
Decaff mă răsfaţă

36 M 2016 05929

31/08/2016 AZOIŢEI DANIELA ELENA

COUTURE PROPERTIES
LUXURY REAL ESTATE

37 M 2016 05930

31/08/2016 S.C. FERMA NATURALĂ
HERITAGE S.R.L.

HERITAGE FARMS

38 M 2016 05931

31/08/2016 MUNTEANU PINTEC SMARANDA Forest School EDUCATION IN
ANA
NATURE ROMANIA
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(210) M 2016 05894
(151) 31/08/2016
(732) GUARANTY BND SECURITY
S.R.L., Str. Petofi Sandor nr. 28,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

(210) M 2016 05923
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

GUARANTY BND SECURITY

MOMENTUL TĂU DONCAFE Selected
mă revitalizează

(531) Clasificare Viena:260118; 270112;
270501;

(591) Culori revendicate:verde, maro, auriu,
alb, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 110303;
160106; 200103; 200701; 270315;
270501; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(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);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:maro, albastru, roz

refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270508; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05924
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ROVAL PRINT S.R.L., Aleea
Melodiei nr. 18, bl. B4, ap. 26, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

ROVal print CRESTEM IMPREUNA
5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 31.08.2016

refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 05925
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFE Elita mă
trezeşte

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, maro, auriu,
alb, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 080116;
080117; 110303; 170109; 270315;
270501; 290115;
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
6
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 05926
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFE Original
mă activează

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05927
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ROVAL PRINT S.R.L., Aleea
Melodiei nr. 18, bl. B4, ap. 26, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(591) Culori revendicate:roşu, maro, auriu,
alb, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 110303;
260409; 261509; 270315; 270501;
290115;
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

(540)
CRESTEM IMPREUNA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

mă răsfaţă
(591) Culori revendicate:albastru, maro, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
270315; 270501; 290114;
(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);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05928
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

MOMENTUL TĂU DONCAFE Decaff
8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 31.08.2016

brokeraj de proprietăţi imobiliare; servicii ale
agenţiilor imobiliare; planificare de investiţii
imobiliare; asigurare de proprietăţi imobiliare;
estimare de proprietăţi imobiliare; evaluări de
proprietăţi imobiliare; gestionare de
proprietăţi imobiliare; servicii privind afaceri
imobiliare; asistenţă în domeniul achiziţiilor
imobiliare; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; organizarea finanţării pentru
credite imobiliare; administrare fiduciară de
proprietăţi imobiliare; agenţii de cazare
(proprietăţi imobiliare); închirieri de spaţii
pentru birouri (imobiliare); achiziţie de
proprietăţi imobiliare (pentru terţi); servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare; evaluare şi
gestionare de bunuri imobiliare; intermediere
pentru închirierea de proprietăţi imobiliare;
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare; servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare; furnizare de informaţii privind
bunurile imobiliare; furnizare de informaţii
privind proprietăţile (imobiliare); închirieri de
proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare);
servicii de consultanţă privind proprietăţile
imobiliare; consiliere privind investiţiile în
proprietăţi imobiliare; investiţii de capital în
proprietăţi imobiliare; colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăţilor imobiliare;
servicii de brokeraj de proprietăţi imobiliare;
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare;
estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăţi imobiliare); organizare de
închirieri (doar proprietăţi imobiliare);
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare; servicii de administrare de bunuri
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor); evaluarea financiară a
proprietăţii personale şi imobiliare; servicii de
informaţii computerizate privind proprietăţile
imobiliare; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii ale agenţiilor de
bunuri imobiliare rezidenţiale; servicii de

(210) M 2016 05929
(151) 31/08/2016
(732) AZOIŢEI DANIELA ELENA, Str.
Docenţilor nr. 5B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

COUTURE PROPERTIES LUXURY
REAL ESTATE
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:261108; 270501;
270510; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35 Vânzare prin licitaţie de bunuri imobiliare;
servicii de publicitate în domeniul imobiliar.
36 Investiţii imobiliare; servicii imobiliare;
evaluări imobiliare; agenţii imobiliare; afaceri
imobiliare; gestiunea bunurilor imobiliare;
gestionarea investiţiilor imobiliare; servicii
fiduciare imobiliare; gestionarea proprietăţilor
(imobiliare); managementul proprietăţilor
imobiliare; servicii imobiliare privind
gestionarea investiţiilor imobiliare; investiţii în
proprietăţi imobiliare; formare de consorţii
imobiliare; organizare de închirieri imobiliare;
consultanţă privind bunuri imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; administrare de
proprietăţi imobiliare; administrare de bunuri
imobiliare; brokeraj cu proprietăţi imobiliare;
9
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consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare; agenţii de închiriere de proprietăţi
imobiliare (apartamente); brokeraj imobiliar;
coproprietate imobiliară; finanţare imobiliară;
consultanţă imobiliară; agenţi imobiliari;
agenţie imobiliară; finanţarea creditelor
imobiliare; multiproprietăţi în domeniul
imobiliar; servicii ale agentului imobiliar;
acordare de credite imobiliare; servicii de
împrumuturi imobiliare; planificare imobiliară
(activităţi financiare); servicii ale agenţilor
imobiliari; servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
finanţare în domeniul proprietăţilor imobiliare;
servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare; gestiune financiară a proiectelor
imobiliare; consultanţă financiară privind
investiţiile imobiliare; acordare de finanţare
pentru dezvoltarea imobiliară; acordare de
finanţare pentru promovarea imobiliară;
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar; servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
furnizare de informaţii privind piaţa
proprietăţilor (imobiliară); acordarea de
garanţii financiare pentru bunurile imobiliare;
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare;
servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare şi clădirile; administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de finanţare privind dezvoltarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
de gestiune imobiliară pentru construcţii
comerciale; servicii ale agenţiilor imobiliare
de spaţii comerciale; servicii de investiţii în
domeniul imobiliar (servicii financiare);
intermediere de contracte de împrumut cu
garanţie imobiliară; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare; servicii de agenţie pentru

închirierea de proprietăţi imobiliare; servicii
de consultanţă în materie de bunuri
imobiliare; evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietăţile imobiliare; servicii de
cercetare privind achiziţia de proprietăţi
imobiliare; servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare;
servicii de consultanţă în materie imobiliară
pentru corporaţii; intermediere privind
proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare; servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare); servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri; servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de clădiri; servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuinţe;
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare; furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri; servicii
de agenţii imobiliare pentru închirierea de
terenuri; selectare şi achiziţie de proprietăţi
imobiliare (în numele terţilor); servicii de
administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor; servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul
horticulturii; servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul
agriculturii; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale; furnizare de
informaţii în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru vânzarea şi închirierea de clădiri;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea şi închirierea spaţiilor comerciale;
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăţilor imobiliare; intermediere de
contracte pentru arendarea şi închirierea de
10
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proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru locaţii pentru
divertisment; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri;
servicii de agentii imobiliare pentru achiziţia
şi vânzarea de clădiri; servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
terenuri; asistenţă în materie de achiziţii şi
interese financiare în domeniul imobiliar;
servicii de agenţie pentru vânzarea de
proprietăţi imobiliare pe bază de comision;
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul.
37 Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de dezvoltare
imobiliară (construcţii); servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42 Evaluarea proprietăţilor imobiliare; servicii
de proiectare privind proprietăţile imobiliare;
întocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară; evaluare şi testare de proprietăţi
imobiliare privind prezenţa materialelor
periculoase.

(210) M 2016 05930
(151) 31/08/2016
(732) S.C. FERMA NATURALĂ
HERITAGE S.R.L., nr. 130,
Comuna Nojorld, judeţul Bihor, , SAT
APATEU ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

HERITAGE FARMS

(531) Clasificare Viena:050115; 050520;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Cărnuri; peşte, fructe de mare şi moluşte;
produse lactate şi înlocuitori; ouă şi produse
din ouă; fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase); jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume; mâncăruri preparate, supe şi fierturi,
aperitive şi deserturi; uleiuri şi grăsimi;
iaurturi.
30 Alimente semipreparate şi snack-uri; sare,
mirodenii, arome şi condimente; sosuri sărate,
sosuri condimentate şi paste; produse de
brutărie, produse de cofetărie, ciocolată şi

˜˜˜˜˜˜˜

11
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deserturi; zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi, produse apicole; siropuri;
şerbeturi; iaurturi; cafea, ceaiuri, cacao şi
înlocuitori ai acestora; seminţe procesate,
amidon alimentar şi produsele acestora;
preparate coapte şi drojdie; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; cereale; orez;
făină; cereale pentru micul dejun; terci şi griş;
drojdie şi agenţi de dospire; aluaturi şi
amestecuri din acestea.
31 Culturi agricole şi de acvacultură; produse
horticole şi forestiere; fructe proaspete, nuci,
legume şi ierburi; malţuri şi cereale
neprocesate; gazon natural; flori; seminţe bulbi
şi răsaduri pentru reproducerea plantelor;
copaci şi produse forestiere; ciuperci; produse
agricole şi hrană pentru animale; animale vii.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29, 30, 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod şi servicii de
informare a consumatorilor; comerţ cu
amănuntul şi ridicată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate acestea în legatură cu produsele
din clasele 29,30 şi 31.

(210) M 2016 05931
(151) 31/08/2016
(732) M U N T E A N U
PINTEC
SMARANDA ANA, Str. Capitan Ilie
Birt nr. 10, ap. 6, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

Forest School EDUCATION IN
NATURE ROMANIA
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:010125; 010706;
050105; 050116; 270112; 270501;
290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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activităţilor desfăşurate de către persoane
juridice şi a poluanţilor emişi de către acestea
asupra factorilor de mediu şi întocmirea de
rapoarte de evaluare a impactului asupra
sănătăţii populaţiei datorate activităţilor
desfăşurate de către persoane juridice, servicii
de consultanţă privind mediul, în special
realizarea de bilanţuri de mediu, audit de
mediu, rapoarte de securitatea mediului,
rapoarte de amplasament vizând mediul,
consultanţă tehnică în domeniul ingineriei
mediului, în special realizarea de proiecte de
instalaţii, extinderi sau retehnologizări
destinate protecţiei mediului înconjurator,
elaborarea de tehnologii specifice protecţiei
mediului înconjurător şi furnizarea de detalii
de execuţie pentru instalaţii şi tehnologii de
protecţie a mediului înconjurător, gospodărire
a apelor şi gestiune a deşeurilor, cercetarea în
domeniul protecţiei mediului, în special
elaborarea de tehnologii chimice, biochimice
sau microbiologice, de reducere sau
îndepărtare a poluării aerului, solului şi apelor
de suprafaţă, subterane, uzate industrial sau
uzate menajer, cercetări şi studii privind
neutralizarea chimică sau microbiologică a
poluanţilor sau reactivilor chimici expiraţi şi
elaborarea de biotehnologii şi produse
biotehnologice şi obţinerea de produse prin
biotehnologii, studii în domeniul protecţiei
mediului, în special studii de soluţii pentru
valorificarea deşeurilor industriale, studii de
soluţii pentru valorificarea substanţelor
chimice expirate sau neutilizate, studii de
fezabilitate şi evaluare a investiţiilor aferente
instalaţiilor şi tehnologiilor de reducere a
producţiei de CO2 şi studii de fezabilitate şi
evaluare a investiţiilor aferente instalaţiilor şi
tehnologiilor de protecţie a mediului, teste ale
mediului înconjurator, în special determinări
meteorologice speciale, determinări ale
compoziţiei chimice a gazelor, determinări ai

(210) M 2016 05895
(151) 31/08/2016
(732) S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L.,
Str. Malu Roşu nr. 126, bl. 10 G, ap.
31, judeţul Prahova, 100481,
PLOIEŞTI ROMANIA
(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)

EURO ENVIROTECH
(591) Culori revendicate:verde, maro, galben
(531) Clasificare Viena:050320; 260116;
260118; 270502; 270503; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru controlul poluării
mediului înconjurător, substanţe chimice
pentru protecţia mediului înconjurător.
40 Servicii de purificare a apei în mediul său
natural, tratatarea deşeurilor în domeniul
controlului poluării mediului.
42 Servicii de evaluarea riscurilor de mediu, în
special evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător ale activităţilor desfăşurate de
către persoane juridice şi a poluanţilor emişi
de către acestea asupra factorilor de mediu,
întocmirea de rapoarte de mediu ocazionate de
aprobarea planurilor de urbanism ale
13
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unor parametri fizici ai gazelor şi determinări
de spectrometrie de absorbţie atomică a
compoziţiei apelor de suprafaţă, subterane,
potabile, uzate, pulberi şi materiale diverse.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
39 Transport, inclusiv: parcarea maşinilor;
închirierea de garaje, închirierea spaţiilor de
parcare, închirierea depozitelor; ambalare şi
depozitare a mărfurilor, inclusiv livrări de
bunuri, depozitarea de produse sau bunuri,
depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic; organizare
de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv: organizarea şi
susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, seminariilor,
spectacolelor; prezentări cinematografice;
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament); prezentări în săli
cinematografice; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
43 Restaurante şi cazare temporară, inclusiv
închirierea sălilor de şedinţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05896
(151) 31/08/2016
(732) N E P I
F O U R T E E N
MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr.
301-311, et. 3, biroul 34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, Str. Nicolae
Racota nr. 4, bl. 69, ap. 32, sector 1
Bucureşti
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMŢ
(591) Culori revendicate:gri, verde
(531) Clasificare Viena:260412; 260416;
261325; 270501; 290112;

14
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(210) M 2016 05914
(151) 31/08/2016
(732) KING OF SWEETS MARKET
S.R.L., Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11C,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(540)

(210) M 2016 05915
(151) 31/08/2016
(732) MKOR CONSULTANTA S.R.L.,
Str. Constantin Titel Petrescu, nr. 6,
bl. C38, ap. 69, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
King of Sweets market

MKOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:240902; 240912;
240922; 270501; 270503; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Came, peste, pasări, vânat; extracte din
came, 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; faină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasa; drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animate; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05916
(151) 31/08/2016
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea
Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

OROSEPTOL slavia pharm
15
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instruire şi divertisment; pregătire pentru
aprecierea muzicii; furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet; producţie
de emisiuni de televiziune; prezentare de
programe de televiziune; divertisment
televizat; servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune; întervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment;
producţie de divertisment sub formă de seriale
de televiziune; publicare de recenzii;
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice.

(531) Clasificare Viena:010313; 011515;
260725; 261325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05917
(151) 31/08/2016
(732) C A V A L - S T A N
GABRIELA-MONICA, Intrarea
Cofiţei nr. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sect.3. BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05918
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

HIGH LIFE...pentru o LUME BUNA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire referitoare la conveniente sociale;
instruire cu privire la bunele maniere;
furnizarea de instruire online; coaching pentru
viaţă (instruire); educaţie vocaţională pentru
tineri; formare privind sănătatea şi starea de
bine; activităţi culturale; servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative;
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative; producţie de filme în
scopuri educative; servicii de educaţie,

MOMENTUL TĂU DONCAFE Selected
mă revitalizează
16
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(591) Culori revendicate:verde, auriu, alb,
maro

(210) M 2016 05919
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
160106; 270315; 270501; 290113;
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(540)

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ Elita mă
trezeşte
(591) Culori revendicate:auriu, maro, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
170102; 170109; 270315; 270501;
290113;
(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 vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05921
(151) 31/08/2016
(732) S.C. STRAUSS ROMÂNIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05897
(151) 31/08/2016
(732) COSMA O. DIANA P.F.A., Str.
General Berthelot nr. 7, ap. 14, Judeţul
Timiş, 300195, TIMIŞOARA
ROMANIA

MOMENTUL TĂU DONCAFÉ Selected
Premium mă revitalizează
(591) Culori revendicate:auriu, verde, gri,
negru, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110303;
160116; 160125; 270315; 270501;
290113;

(540)
BABELINO LINGO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
18
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 05920
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ROVAL PRINT S.R.L., Aleea
Melodiei nr. 18, bl. B4, ap. 26, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) S.C. LOYAL PARTNERS AGENTIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Portului, nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

LIBRARIA BON AMI
(591) Culori revendicate:roşu, roz, verde,
galben, portocaliu, violet, bleu,
albastru
(531) Clasificare Viena:100511; 170502;
200103; 200105; 200111; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

˜˜˜˜˜˜˜
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

ambalaje din plastic pentru cadouri; folii din
material plastic pentru ambalaj; hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj;
materiale plastice pentru ambalaj; folie din
plastic pentru ambalat; folie adeziva din
plastic pentru ambalat; folie de polipropilenă
pentru împachetare; carton de
ambalat;materiale pentru ambalat; materiale
plastice pentru ambalat; benzi adezive pentru
ambalat; pungi din hârtie pentru ambalat; cutii
pentru ambalat din hârtie; cutii pentru ambalat
din carton; săculeţe din plastic pentru
ambalat; pungi din plastic pentru ambalat; foi
de plastic pentru ambalat; foi de hârtie pentru
ambalat; materiale pentru ambalat din hârtie,
tipărite; pelicula din plastic de
impermeabilizare pentru ambalat.
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tutun; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu tutun; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu articole utilizate
împreună cu tutunul; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatura cu articole utilizate
împreună cu tutunul; servicii de comert
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site; promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet; servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzatorul publică
produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe Internet; publicitate online;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet;
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05922
(151) 31/08/2016
(732) MICLAUS GRIGORE, Str.
Amatiului, nr. 47, Jud. Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sect.3. BUCURESTI
(540)

RioTabak

(531) Clasificare Viena:011511; 020123;
040220; 040505; 090110; 100103;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic; hârtie de ambalaj;
ambalaj de carton; ambalaj din plastic;
ambalaje ermetice din hârtie; ambalaje vidate
din carton; funde pentru decorarea
ambalajelor; ambalaj de cadouri din hârtie;

˜˜˜˜˜˜˜
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cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale, malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 05898
(151) 31/08/2016
(732) S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU
S.A., Sos. Spătarului nr. 7, judeţul
Buzău, , BUZĂU 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 05899
(151) 31/08/2016
(732) TERMENE JUST S.R.L., Aleea
Strunga nr. 2, bl. 39, sc. B, ap. 47,
Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA

Ferma veche un strop de moştenire
(591) Culori revendicate:maro,
galben, negru

verde,

(540)

(531) Clasificare Viena:061901; 061919;
250119; 260118; 270501; 270502;
290114;
(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).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

TERMENE.RO
(591) Culori revendicate:alb, albastru

21

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 31.08.2016

(531) Clasificare Viena:170102; 220305;
270501; 270511; 290104;

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05901
(151) 31/08/2016
(732) S.C. EIKON S.R.L., Comuna Ciurea
str. Ştefan Cortez nr. 28, judeţul Iaşi,
, Sat Hlincea ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05900
(151) 31/08/2016
(732) TIBU FLORIN, Şoseaua Păcurari nr.
41, bl. 545, sc. B, et. 3, ap. 4, Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA

(540)

(540)

Eikon ICOANE SI OBIECTE DE CULT
DE CALITATE
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
290112;
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de

BUCOVINA

(531) Clasificare Viena:010306; 010316;
011511; 011523; 050101; 060104;
270501; 270508;
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balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05902
(151) 31/08/2016
(732) MANEA LAURENTIU, Str.
Târgovişte nr. 3, bl. E2, sc. 4, et. 4, ap.
79, Judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA

(210) M 2016 05903
(151) 31/08/2016
(732) AXTROM S.R.L., Calea Borsului nr.
35, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA
(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr.48, bl.D-10, ap.3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

AXTROM

(531) Clasificare Viena:260409; 261509;
270501;

PUI HAI-HUI

(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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu, maro închis, maro deschis,
albastru deschis, albastru închis, bej
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
030725; 260115; 270501; 290115;
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(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
260725; 261325; 270501;

materiale, inclusiv cutii şi colţare; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, inclusiv
benzi autoadezive şi dublu-adezive, precum şi
benzi de hârtie pentru mascarea suprafeţelor;
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, inclusiv saci menajeri,
folii, pungi, folii cu bule din polietilenă şi
polipropilenă, profile de protecţie la ambalare
din polietilenă expandată; caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; produse din
materiale plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare; inclusiv folii
pentru solarii şi folii cu bule aluminizate;
conducte flexibile nemetalice, inclusiv din
polietilenă şi polietilenă expandată.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05906
(151) 31/08/2016
(732) ALI IBRAIM, Str. Libertăţii nr. 67,
judeţul Prahova, , BUŞTENI
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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05905
(151) 31/08/2016
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea
Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
Bragă LA TURCU'

(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.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
VITOSEPT slavia pharm
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(210) M 2016 05907
(151) 31/08/2016
(732) PAUCA NELU PETRIŞOR, Bd. 1
Mai nr. 1, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA 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

(210) M 2016 05904
(151) 31/08/2016
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea
Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, 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)

BALCAN

slavia pharm ORALSEPT

(531) Clasificare Viena:260401; 270501;
270502;

(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
260725; 261325; 270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) M 2016 05908
(151) 31/08/2016
(732) S.C. DESTEPTAREA S.A., Str.
Vasile Alecsandri nr. 41, 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)
(210) M 2016 05910
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.
Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI 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

DESTEPTAREA - ZIARUL BACAULUI
- LIDERUL PRESEI BACAUANE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, ziare, periodice de format de hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 05909
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.
Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI 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

RONDO

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)
PIETRA

˜˜˜˜˜˜˜
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(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) M 2016 05911
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.
Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI 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)
(210) M 2016 05913
(151) 31/08/2016
(732) C O M P A G N I E
GERVAIS
DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA
(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

MOZAIC
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)
Live InSync

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 05912
(151) 31/08/2016
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., Str.
Zorilor nr. 1, judeţul Alba, 515850,
PETREŞTI 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

(300) Prioritate invocată:
164288476/20/07/2016/FR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lactate, în principal produse din lapte
obţinute prin intermediul culturilor lactice,
produse fermentate din lapte, iaurturi, băuturi
pe bază de iaurt, brânză albă.

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
FANTASIA
27

