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Cereri M|rci publicate în 03.01.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2016 08698 27/12/2016 FF GROUP ROMANIA S.R.L. SPORTHUB

2 M 2016 08699 27/12/2016 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

STEED TOUR

3 M 2016 08700 27/12/2016 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

STEED TRADEMARK

4 M 2016 08702 27/12/2016 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD.

XORAFRED

5 M 2016 08703 27/12/2016 S.C. DOMENIUL MUNTEAN
S.R.L.

ZÂNA PURPURIE Cabernet
Sauvignon 2015 ROMANIA Vinuri
de Poveste

6 M 2016 08704 27/12/2016 S.C. DOMENIUL MUNTEAN
S.R.L.

ZÂNA VERDE Sauvignon Blanc
2016 Romania Vinuri de Poveste

7 M 2016 08705 27/12/2016 NOVARTIS AG AXUDROPIN

8 M 2016 08706 27/12/2016 NOVARTIS AG DIPWOLL

9 M 2016 08707 27/12/2016 S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. PRODBAC SECURITY

10 M 2016 08708 27/12/2016 BETONAD S.R.L. BetonAD

11 M 2016 08709 27/12/2016 S.C. DE FILM PRODUCTION
S.R.L.

BrrLOG

12 M 2016 08710 27/12/2016 S.C. DE FILM PRODUCTION
S.R.L.

PERIODIC N.1816 _ CA. Rosetti
_ RN. 2016

13 M 2016 08711 27/12/2016 S.C. DE FILM PRODUCTION
S.R.L.

deFilm

14 M 2016 08712 27/12/2016 ATLASBX CO., LTD. ATLASBX

15 M 2016 08713 27/12/2016 ATLASBX CO., LTD. HANKOOK

16 M 2016 08714 27/12/2016 S.C. GRAND MASS S.R.L. Grand Mass Dolce Vita Vital

17 M 2016 08715 27/12/2016 FEHER MIHAI Aco
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18 M 2016 08716 27/12/2016 S.C. ARABESQUE S.R.L. MAT HAUS

19 M 2016 08717 27/12/2016 SIGHIARTAU ALEXANDRU rombio from nature to you

20 M 2016 08718 27/12/2016 S.C. NAPOCA AUTO S.R.L. NAPOCA AUTO SISTEME DE
TRANSMISIE

21 M 2016 08719 27/12/2016 CHETRONE CRISTIAN

22 M 2016 08720 27/12/2016 S.C. KARINA OCHIS S.R.L. Karin's Branding Biz. Club

23 M 2016 08721 27/12/2016 S.C. PERFORMIA FINANCE
S.R.L.

Performia FINANCE
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(210) M 2016 08707
(151) 27/12/2016
(732) S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L.,

str. Carpaţi nr. 2, judeţul Bacău,
600084, BACĂU ROMANIA 

(540)

PRODBAC SECURITY

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

260115; 260118; 270501; 290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; transport valori.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08712
(151) 27/12/2016
(732) ATLASBX CO., LTD., 40-42,

Daehwa-dong, Daeduck-ku,, ,
DAEJON REPUBLICA COREEA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ATLASBX
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

9 Baterii pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08713
(151) 27/12/2016
(732) ATLASBX CO., LTD., 40-42,

Daehwa-dong, Daeduck-ku,, ,
DAEJON REPUBLICA COREEA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

HANKOOK

(531) Clasificare Viena:270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Baterii pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08714
(151) 27/12/2016
(732) S.C. GRAND MASS S.R.L., Str.

Preot Grigore Ţolescu nr. 12, Sat
Işalniţa, Judeţul Dolj, , COMUNA
IŞALNIŢA ROMANIA 

(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Grand Mass Dolce Vita Vital
  

(531) Clasificare Viena:250119; 260207;
270501; 270511;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08716
(151) 27/12/2016
(732) S.C. ARABESQUE S.R.L., Str.

Timişului nr. 1, judeţul Galaţi,
800321, GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str. Portului nr. 23, Parcul De Soft,
cam. 307 GALAŢI

(540)

MAT HAUS

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260408; 260418;

270501; 290113;  

(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.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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
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dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
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,
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.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
22 Frânghii şi sfori; materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute; corturi,
marchize (din material textil) şi prelate; plase;
vele; saci.
23 Fire de uz textil.
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24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 08717
(151) 27/12/2016
(732) SIGHIARTAU ALEXANDRU, Ale.

Tomis nr. 6, bl. D16, sc. B, ap. 22,
Jud. Cluj, , DEJ ROMANIA 

(540)

rombio from nature to you

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
 (531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
40 Servicii privind prelucrarea şi procesarea
de materii prime, materiale, produse;
tratamentul de materii prime, materiale şi
produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08704
(151) 27/12/2016
(732) S.C. DOMENIUL MUNTEAN

S.R.L., Str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino nr. 115-117, Corp C2,
Cam 4, et. 1, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
GĂVENEA, Str. Poet Panait Cerna nr.
10, bl. M43, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector
3 BUCUREŞTI

(540)

ZÂNA VERDE Sauvignon Blanc 2016
Romania Vinuri de Poveste
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;

270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin

corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08705
(151) 27/12/2016
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.

52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

AXUDROPIN

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
cardiovasculare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08706
(151) 27/12/2016
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.

52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

DIPWOLL

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
cardiovasculare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08708
(151) 27/12/2016
(732) BETONAD S.R.L., Str. Ogorului nr.

51A, Judeţul Bihor, 410554,
ORADEA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

BetonAD

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260323; 260418;

270501; 290113;  

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

1 Produse chimice utilizate în procesul de
fabricare a betonului.
19 Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice; ţevi şi tuburi şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice;
structuri şi construcţii nemetalice
transportabile; asfalt, smoală şi bitum; beton.
34 Comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; servicii de import-export, în special
în legătură cu materiale de construcţii
nemetalice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor; comerţ cu amănuntul şi cu

ridicata; servicii de import-export, în special
în legătura cu materiale de construcţii
nemetalice.
37 Servicii de cimentare (tencuire); pomparea
betonului; turnarea betonului; închirieri de
pompe de beton; închiriere de pompe fixe de
beton cu echipament auxiliar; închiriere de
aparate de amestecare a betonului.
39 Servicii de transport şi livrare de bunuri, în
special transporturi de beton şi alte materiale
de construcţii; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, în special beton şi alte materiale de
construcţii nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08709
(151) 27/12/2016
(732) S.C. DE FILM PRODUCTION

S.R.L., Str. Gabriel Stoianovici nr. 7,
bl. Q1, sc.A, ap. 14, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

BrrLOG
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; servicii de scriere pentru platforma/
blog online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08710
(151) 27/12/2016
(732) S.C. DE FILM PRODUCTION

S.R.L., Str. Gabriel Stoianovici nr. 7,
bl. Q1, sc.A, ap. 14, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

PERIODIC N.1816 _ CA. Rosetti _ RN.
2016
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

41 Educaţie; instruire;divertisment; activităţi
culturale; producţie de emisiune online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08711
(151) 27/12/2016
(732) S.C. DE FILM PRODUCTION

S.R.L., Str. Gabriel Stoianovici nr. 7,
bl. Q1, sc.A, ap. 14, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

deFilm
  

(531) Clasificare Viena:260323; 260418;
270501; 270510;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08715
(151) 27/12/2016
(732) FEHER MIHAI, Str. Remetea nr. 47,

Jud .Mureş, , TĂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

Aco

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

290101;  

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08718
(151) 27/12/2016
(732) S.C. NAPOCA AUTO S.R.L., Str.

Morii nr. 25, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

NAPOCA AUTO SISTEME DE
TRANSMISIE

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:180109; 180123;

270501; 290112;  

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

35 Organizare de prezentări în scopuri
comerciale; informaţii şi asistenţă comercială
pentru consumatori; servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea, automată a
vânzărilor pe internet; 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; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
lubrifianţi; servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vehicule; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru piese auto; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piese auto; servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu piese
auto; furnizare de informaţii online, de afaceri
şi comerciale; publicitate online într-o reţea
informatizată; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare.
37 Întreţinerea de piese şi accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale; verificare de
automobile şi de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie; servicii
de service pentru repararea autovehiculelor;
întreţinerea vehiculelor; întreţinerea
automobilelor; întreţinerea şi repararea
anvelopelor; inspecţia vehiculelor înainte de
întreţinere; întreţinere şi reparaţii de vehicule;
reparare şi întreţinere de motociclete; reparaţii
sau întreţinere de motoare electrice; reparare
şi întreţinere de vehicule pentru transport
public; servicii de consiliere cu privire la
întreţinerea vehiculelor; reparare şi întreţinere
de motoare ale vehiculelor cu motor;
întreţinere şi reparare de osii şi de piese pentru
acestea; reparare şi întreţinere de vehicule cu
motor şi de piese ale acestora; reparare şi
întreţinere de piese de şasiu şi de caroserii
pentru vehicule; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de vehicule
cu motor cu două roţi; reparare şi întreţinere
de vehicule cu motor şi de piese ale acestora
şi de motoare ale vehiculelor cu motor şi de
piese ale acestora; întreţinere şi reparare de
transmisii manuale; servicii de întreţinere a
parbrizelor de vehicul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08719
(151) 27/12/2016
(732) CHETRONE CRISTIAN, Intrarea

Doinei nr. 45A, Comuna Dobroeşti,
judeţul Ilfov, 077085, Sat Fundeni
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:261125; 261325;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08720
(151) 27/12/2016
(732) S.C. KARINA OCHIS S.R.L., Str.

Parcul Traian nr. 11, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

Karin's Branding Biz. Club

(591) Culori revendicate:roz, albastru, gri
deschis, gri închis, negru

 
(531) Clasificare Viena:020301; 100301;

100304; 270501; 290114;  

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

16 Programe pentru diferite evenimente
(tipărituri); albume pentru diferite
evenimente; cărţi; cărţi de vizită; broşuri
tipărite.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; distribuirea de materiale

publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative; administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare;
servicii de consultanţă în afaceri; analiză în
afaceri, cercetare şi servicii de informare;
studii de piaţă; marketing pentru evenimente;
servicii de consultanţă comercială în branding
personal; servicii de planificare de carieră;
servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei educaţională
sau de formare); organizare şi realizare de
evenimente publicitare; organizare şi
coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi; servicii de editare de
publicitate; servicii de editare de texte
publicitare; editare şi actualizare de texte
publicitare; realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare; producţie de înregistrări
video în scopuri publicitare; producţie de
înregistrări video în scopuri de marketing.
41 Orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării); consiliere şi
coaching cu privire la carieră (consiliere şi
asistenţă cu privire la educaţie); servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire); publicare şi reportaje (servicii
prestate de reporteri); publicare şi editare de
cărţi; publicare de reviste şi cărţi; producţie
audio şi video şi fotografie; organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale; organizare de evenimente educative.
42 Design grafic; servicii de grafica digitală;
găzduire de conţinut digital, şi anume jurnale
şi bloguri; găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale şi
videoclipuri; proiectare, creare, găzduire,
întreţinere de pagini web pentru terţi;
proiectare, creare, găzduire şi întreţinere de
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pagini de internet pentru terţi. creare,
întreţinere şi găzduire de siteuri web pentru
alte persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08721
(151) 27/12/2016
(732) S.C. PERFORMIA FINANCE

S.R.L., Str. Apei nr. 13, ap. 1, judeţul
Cluj, , GHERLA ROMANIA 

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj CLUJ-NAPOCA

(540)

Performia FINANCE

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

  
(531) Clasificare Viena:011523; 260105;

270501; 270511; 290114;  

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

35 Contabilitate; contabilitate administrativă;
contabilitate analitică; contabilitate
computerizată; contabilitate informatizată;
contabilitate managerială; contabilitate pentru
terţi; consiliere (contabilitate) fiscală;
consultan ţă  (contabilitate) fiscală ;
contabilitate şi audit; contabilitate de gestiune;
planificarea obligaţiilor fiscale (contabilitate);
servicii de contabilitate computerizată;

evidenţă contabilă şi contabilitate;
contabilitate, în special evidenţă contabilă;
consultan ţă  ş i  informa ţ i i  privind
contabilitatea; servicii de contabilitate şi
evidenţă contabilă; servicii de consultanţă în
contabilitatea comercială; furnizare de
informaţii în materie de contabilitate;
pregătirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate); servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie; servicii
de contabilitate privind conturi de creanţe;
servicii de contabilitate pentru fuziuni şi
achiziţii; consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate; servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole; servicii de consiliere referitoare la
declaraţiile de venit (contabilitate); servicii de
consultanţă şi informare cu privire la
contabilitate.
36 Planificare fiscală (nu contabilitate);
consultanţă fiscală (nu contabilitate);
consiliere fiscală (nu contabilitate); servicii de
consultanţă fiscală (nu contabilitate); servicii
în materie fiscală (nu contabilitate); acordare
de consultanţă fiscală (nu contabilitate);
consultanţă privind rambursarea impozitelor
(nu contabilitate).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08698
(151) 27/12/2016
(732) FF GROUP ROMANIA S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 8, sector 1, 010354,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORTHUB

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi sport;
echipamente de gimnastică, echipamente
fitness, produse şi accesorii ale acestora.
30 Preparate din cereale, supimente alimentare
nutritive, proteine şi suplimente nutriţionale
pentru consumul uman (toate acestea lichide,
solide, pulberi şi/sau produse alimentare),
înlocuitori de cafea, inclusiv batoane
energizante.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi energizante.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor): îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii,
produse din piele şi imitaţii din piele, articole
care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport,
echipamente fitness, produse şi accesorii ale
acestora, articole de gimnastică şi de sport,
produse din plante, proteine şi suplimente
nutriţionale pentru consumul uman (toate
acestea lichide, solide, pulberi şi/sau produse
alimentare), preparate din cereale, băuturi
energizante, prin intermediul unui lanţ de
magazine şi comerţ electronic (on-line sau
internet), permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08699
(151) 27/12/2016
(732) S.C. EURO CONSTRUCT

TRADING 98 S.R.L., Str. Răzoare nr
32, et 4, lot 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

STEED TOUR

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; agenţie de
turism (organizarea de călătorii), servicii
specifice agenţiilor de turism şi servicii de
rezervări; servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii; pregătirea
tururilor de călătorie; organizarea de rute
turisitice (transport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08700
(151) 27/12/2016
(732) S.C. EURO CONSTRUCT

TRADING 98 S.R.L., Str. Răzoare nr
32, et 4, lot 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

STEED TRADEMARK

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; agenţie de
turism (organizarea de călătorii), servicii
specifice agenţiilor de turism şi servicii de
rezervări; servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic şi excursii; pregătirea
tururilor de călătorie; organizarea de rute
turisitice (transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08702
(151) 27/12/2016
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD., 8-2-337, Road No. 3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh-AP, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

XORAFRED

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

5 Produse farmaceutice şi medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08703
(151) 27/12/2016
(732) S.C. DOMENIUL MUNTEAN

S.R.L., Str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino nr. 115-117, Corp C2,
Cam 4, et. 1, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
GĂVENEA, Str. Poet Panait Cerna nr.
10, bl. M43, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector
3 BUCUREŞTI

(540)

ZÂNA PURPURIE Cabernet Sauvignon
2015 ROMANIA Vinuri de Poveste
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(531) Clasificare Viena:020301; 020302;
020323; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produsediverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii

pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corepondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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