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Cereri M|rci publicate în data de 16/01/2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00068 09/01/2017 S.C. RATUR TRANS S.R.L. Noi am adus marea la munte

2 M 2017 00069 09/01/2017 S.C. RATUR TRANS S.R.L. Casa Vân|torilor

3 M 2017 00070 09/01/2017 S.C. RATUR TRANS S.R.L. Balul Vân|torilor

4 M 2017 00071 09/01/2017 S.C. RATUR TRANS S.R.L. Hanul Vân|torilor

5 M 2017 00072 09/01/2017 S.C. CONCEPT S.R.L. MARA CURATIO

6 M 2017 00073 09/01/2017 S.C. EPIC FARMA S.R.L. Calciu AlergoPlus

7 M 2017 00074 09/01/2017 S.C. CONCEPT S.R.L. SALARGILLA

8 M 2017 00075 09/01/2017 S.C. DENT TESS-DENTAL CLINIC
S.R.L.

Dent Tess DENTAL CLINIC

9 M 2017 00076 09/01/2017 DIGITAL ROCKET S.R.L. 100 puncte

10 M 2017 00077 09/01/2017 S.C. BET ARENA ONLINE S.R.L. JOCUL E IN NOI

11 M 2017 00078 09/01/2017 C{LIN FLORIN HOTEL CORABIA

12 M 2017 00079 09/01/2017 CLUBUL NATIONAL AL
CRESCATORILOR DE CANARI
ROLLER COD 32

CLUBUL NAÚIONAL AL
CRESC{TORILOR DE CANARI
DE CÂNTEC Roller FONDAT
1991

13 M 2017 00080 09/01/2017 S.C. JULIEN STILE S.R.L. FLEX-INO

14 M 2017 00081 09/01/2017 S.C. JULIEN STILE S.R.L. FLEX-AL

15 M 2017 00083 09/01/2017 VASILE LEONARD IUHU

16 M 2017 00084 09/01/2017 S.C. SENSO ELECTRIC
LIGHTING S.R.L.

ÖZCAN aydinlatma

17 M 2017 00085 09/01/2017 S.C. CRIVALEX TRADE S.R.L.
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18 M 2017 00086 09/01/2017 S.C. BUSINESS PROFESSIONAL
DISTRIBUTION S.R.L.

HookaH LOUNGE CAFE
RESTAURANT

19 M 2017 00087 09/01/2017 S.C. BELLADONNA PHARMAKON
S.R.L.

FARMACIA 1 Farmacia cu preÛuri
foarte mici!

20 M 2017 00088 09/01/2017 S.C. PETCU FISHING & MORE
S.R.L.

PETCU FISHING & MORE

21 M 2017 00089 09/01/2017 MADAR CHEMICALS S.R.L. LOUVE

22 M 2017 00090 09/01/2017 PERFFARMA Sp.z.o.o. LAKTIFORT GG

23 M 2017 00091 09/01/2017 CAMY SERVCOM S.R.L. COANA CHIRITA

24 M 2017 00092 09/01/2017 DUL{U DORIN-RAUL AUTOIMPULS

25 M 2017 00093 09/01/2017 DUL{U DORIN-RAUL IMPULS SOUND

26 M 2017 00094 09/01/2017 ANTORO SECURITY S.R.L. ANTORO SECURITY
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(210) M 2017 00068
(151) 09/01/2017
(732) S.C. RATUR TRANS S.R.L., Str.

Tăbăcari, nr. 8A, parter, Jud. Braşov,
505200, FĂGĂRAŞ ROMANIA 

(540)

Noi am adus marea la munte

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00069
(151) 09/01/2017
(732) S.C. RATUR TRANS S.R.L., Str.

Tăbăcari, nr. 8A, parter, Jud. Braşov,
505200, FĂGĂRAŞ ROMANIA 

(540)

Casa Vânătorilor

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00070
(151) 09/01/2017
(732) S.C. RATUR TRANS S.R.L., Str.

Tăbăcari, nr. 8A, parter, Jud. Braşov,
505200, FĂGĂRAŞ ROMANIA 

(540)

Balul Vânătorilor

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00085
(151) 09/01/2017
(732) S.C. CRIVALEX TRADE S.R.L.,

Str. Eroilor nr. 1, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
auriu, galben

  
(531) Clasificare Viena:090109; 090110;

290114;  

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

30 Produse de patiserie, produse de cofetărie,
prăjituri, biscuiţi, piscoturi, produse
conservate de patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00086
(151) 09/01/2017
(732) S.C. BUSINESS PROFESSIONAL

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Drumul
Bisericii nr. 42, camera 1, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

HookaH LOUNGE CAFE
RESTAURANT

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270512;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri Marci depuse in 09/01/2017

5

(210) M 2017 00071
(151) 09/01/2017
(732) S.C. RATUR TRANS S.R.L., Str.

Tăbăcari, nr. 8A, parter, Jud. Braşov,
505200, FĂGĂRAŞ ROMANIA 

(540)

Hanul Vânătorilor

(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00087
(151) 09/01/2017
(732) S . C .  B E L L A D O N N A

PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 2, ap.
27, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FARMACIA 1 Farmacia cu preţuri foarte
mici!
(591) Culori revendicate:verde

  

(531) Clasificare Viena:241317; 260105;
260205; 270501; 270711; 290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
f u n g i c i d e ,  e r b i c i d e ,  p r o d u s e
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesită reţetă,
medicamente, drajeuri (medicamente),
medicamente pe bază de plante, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază
de miere şi plante pentru gât, drajeuri
(medicamente), drajeuri medicamentoase
pentru tuse, absorbante menstruale, absorbante
pentru incontinenţă (sanitare), absorbante
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zilnice (sanitare), alcool medicinal, alimente
pentru bebeluşi, alimente pentru sugari,
analgezice, antihipertensive, antihistamince,
antitusive, antivirale, articole absorbante
pentru igienă personală, bandaje adezive,
bandaje adezive pentru rănile pielii, bandaje
chirurgicale, unguente antiseptice, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice,
unguente medicinale, unguente de uz
farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor: lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, marketing de produse, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, mostre de
produse, publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00088
(151) 09/01/2017
(732) S.C. PETCU FISHING & MORE

S.R.L., Str. Ghe. Tăttărescu nr. 14,
judeţul Sibiu, , ŞELIMBĂR
ROMANIA 

(540)

PETCU FISHING & MORE

  
(531) Clasificare Viena:030924; 270501;

270508; 270510; 270511;  

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

28 Momeală pentru pescuit; articole de
pescuit; accesorii de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00089
(151) 09/01/2017
(732) MADAR CHEMICALS S.R.L.,

Alkeswa Road 109, , DAMASCUS
R.A.SIRIA 

(540)

LOUVE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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3 Detartranţi de uz casnic; preparate
detartrante de uz casnic; detartranţi praf
folosiţi pentru maşina de spălat; săpunuri
carbolice; săpunuri antiperspirante; săpunuri
lichide; săpunuri nemedicinale; săpunuri
parfumate; săpunuri deodorante; săpunuri
pentru mâini; săpunuri cremă; săpunuri
cosmetice; săpunuri granulate; săpunuri
parfumate; detergenţi; săpun detergent;
detergenţi pentru rufe; săpunuri; produse
pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00072
(151) 09/01/2017
(732) S.C. CONCEPT S.R.L., Str. Gh.

Doja nr. 54, ap. 10, Judeţul Mureş,
5 4 0 1 5 1 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

MARA CURATIO

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

3 Cremă cosmetică pentru piele; cremă
cosmetică pentru mâini; săpunuri.
5 Produse igienice pentru medicină;
dezinfectante; preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00090
(151) 09/01/2017
(732) PERFFARMA Sp.z.o.o., Str. ul.

Krolowej Marysienski nr. 13-11,,
02-954, Varsovia POLONIA 

(740) TEODORU I.P. S.R.L., Str. Nerva
Traian nr. 12, bl. M37, sc. 1, et. 1, ap.
1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LAKTIFORT GG

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00073
(151) 09/01/2017
(732) S.C. EPIC FARMA S.R.L., Str.

Principală nr. 800, ap. E, judeţul
Mureş, , CRISTESTI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Calciu AlergoPlus

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

5 Produse farmaceutice de uz uman şi
veterinar; produse sanitare de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi veterinar; suplimente alimentare;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice de uz uman şi
veterinar (cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea produselor
farmaceutice de uz uman şi veterinar şi a
suplimentelor alimentare; publicitate inclusiv
prin pagina web pentru produsele
farmaceutice de uz uman şi veterinar;
gestiunea afacerilor comerciale; servicii de
import-export; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor
farmaceutice şi de uz veterinar, a produselor
sanitare de uz medical, a substanţelor dietetice
de uz medical, a alimentelor pentru sugari, a
suplimentelor dietetice pentru uz uman şi
veterinar, a plasturilor, a materialelor de

pansat, a materialelor pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, a
dezinfectantilor, a produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, a fungicidelor şi a
erbicidelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00091
(151) 09/01/2017
(732) CAMY SERVCOM S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 150, bl. 821, sc. A, ap.
1 5 ,  j u d e ţu l  T e l e o r m a n ,  ,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

COANA CHIRITA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00092
(151) 09/01/2017
(732) DULĂU DORIN-RAUL, Str.

Transilvaniei nr. 18, bl. U2, et. 8, ap.
70, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

AUTOIMPULS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00093
(151) 09/01/2017
(732) DULĂU DORIN-RAUL, Str.

Transilvaniei nr. 18, bl. U2, et. 8, ap.
70, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

IMPULS SOUND

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00094
(151) 09/01/2017
(732) ANTORO SECURITY S.R.L., Str.

Lungă nr. 28, sc. B, et. 2, ap. 34,
judeţul Sibiu, 550107, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ANTORO SECURITY

(591) Culori revendicate:negru (pantone
419C), albastru (pantone 3005U),
galben (pantone 3965U), portocaliu
(pantone 109U), gri (pantone 432U),
pantone Warm Gray 1U

  
(531) Clasificare Viena:010502; 030701;

030716; 030717; 240107; 290115;  

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

45 Servicii de pază; servicii de pază
antiefracţie; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri; servicii
de pază pe timp de noapte; servicii oferite de
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către agenţii de pază pentru magazine; 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 2017 00074
(151) 09/01/2017
(732) S.C. CONCEPT S.R.L., Str. Gh.

Doja, nr. 54, ap. 10, Jud. Mureş,
5 4 0 1 5 1 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

SALARGILLA

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

3 Săpunuri; produse pentru îngrijirea dinţilor;
cosmetice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00075
(151) 09/01/2017
(732) S.C. DENT TESS-DENTAL

CLINIC S.R.L., Bdul. Burebista nr.
2, bl. D14, sc. 3, et. 1, ap. 69, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Dent Tess DENTAL CLINIC

(591) Culori revendicate:mov, galben
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;

270508; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00076
(151) 09/01/2017
(732) DIGITAL ROCKET S.R.L., Str.

Zăgazului, nr. 13, sc. A, ap. 212,
sector 1, 014261, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

100 puncte

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 2017 00077
(151) 09/01/2017
(732) S.C. BET ARENA ONLINE S.R.L.,

Str. Buzeşti nr. 75-77, et. 13, camera
3, sector 1, 11013, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JOCUL E IN NOI

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00078
(151) 09/01/2017
(732) CĂLIN FLORIN, Str. Nicolae

Titulescu, nr. 13, Jud. Olt, ,
CORABIA ROMANIA 

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

(540)

HOTEL CORABIA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de un restaurant; bar; servicii de cazare
temporară; servicii hoteliere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00079
(151) 09/01/2017
(732) CLUBUL NATIONAL AL

CRESCATORILOR DE CANARI
ROLLER COD 32, Str. Şipotului, nr.
3, Jud. Sibiu, 555300, CISNADIE
ROMANIA 

(540)

CLUBUL NAŢIONAL AL
CRESCĂTORILOR DE CANARI DE
CÂNTEC Roller FONDAT 1991

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030713; 050317;

050702; 090110; 240711; 240723;
260115; 260118; 270501; 290115;  

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

41 Expoziţii de animale (divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00080
(151) 09/01/2017
(732) S.C. JULIEN STILE S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 164 bis, judeţul Argeş,
, CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

FLEX-INO

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00081
(151) 09/01/2017
(732) S.C. JULIEN STILE S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 164 bis, judeţul Argeş,
, CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

FLEX-AL

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00083
(151) 09/01/2017
(732) VASILE LEONARD, Str. Calniste

nr. 3, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IUHU

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, roşu, verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290115;  

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

9 Cd-uri (inclusiv înregistrate); dvd-uri
(inclusiv înregistrate); blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, sd, sdhc, sdxc, micro
sd, micro sdhc, memory stick); hdd-uri
(inclusiv externe), suporturi media (memorii),
discuri optice (inclusiv înregistrate), discuri
magnetice (inclusiv înregistrate), casete video
şi audio (inclusiv înregistrate).
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale

plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee; reviste, almanahuri, albume, afişe
(tipărituri), cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii
(tipărituri), reviste, reprezentări şi reproduceri
grafice, semne de carte, şerveţele de masă din
hârtie, tipărituri, ziare, reviste de benzi
desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apărarea
urechilor, bandane, sandale de baie, chiloţi de
baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp), corsete,
costume, costume de bal mascat, cozoroace,
cravate, desuuri, eşarfe, espadrile, fulare,
fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de stradă,
impermeabile, încălţăminte sport, încălţăminte
de plajă, mantouri, mănuşi (articole de pălării,
paltoane, papuci, pardesie, pelerine, pijamale,
pulovere, rochii, şaluri, sandale, şube, şosete,
tricouri, veste, uniforme, sutiene. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agentii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronică publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informatiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comercială pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
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organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe internet, publicitate radiofonică şi
televizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (servicii de divertisment), servicii de
animatori, publicare de cărţi, studiouri de
cinema, servicii de cluburi, servicii de
compoziţie muzicală, organizare de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare şi
dirijare de concerte, servicii de discoteca,
informaţii în materia de divertisment,
divertisment radiofonic şi televizat,
exploatarea echipamentelor de karaoke,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,

music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decât
textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentare de spectacole live,
servicii de studiouri de înregistrare,studiori de
cinema, subtitrare, servicii pentru organizarea
timpului liber, producţie muzicală

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00084
(151) 09/01/2017
(732) S . C .  S E N S O  E L E C T R I C

L I G H T I N G  S . R . L . ,  Ş o s .
Bucureşti-Urziceni nr. 15A, Depozit,
Corp B, jud. Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ÖZCAN aydinlatma

(591) Culori revendicate:negru, galben
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(531) Clasificare Viena:130117; 270501;
270506; 290112;  

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

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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 11 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata; servicii de
import-export, în special în legătură cu
produsele din clasa 11.

˜˜˜˜˜˜˜


