
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 
     24.07.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 31.07.2015



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.07.2015

1

Cereri Mărci publicate în data de 31.07.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 04907 24/07/2015 HOTEL LAFAYETTE S.R.L. Hotel Boutique Lafayette

2 M 2015 04908 24/07/2015 DENIS-DORIAN REPKA

3 M 2015 04909 24/07/2015 DENIS-DORIAN REPKA

4 M 2015 04910 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR FITOPASIT

5 M 2015 04911 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR VIRUSIL

6 M 2015 04912 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR FITOSUN

7 M 2015 04913 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR LACTOLAX

8 M 2015 04914 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR SENADE-LAX

9 M 2015 04915 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR STOMAMED

10 M 2015 04916 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR FLUISUN

11 M 2015 04917 24/07/2015 SIMIONOV VLADIMIR HOLOSAS

12 M 2015 04918 24/07/2015 S.C. HOTEL NEW MONTANA
S.R.L.

NM NEW MONTANA HOTEL

13 M 2015 04919 24/07/2015 S.C. KIRVAD TOUR S.R.L. KIRVAD TOUR

14 M 2015 04920 24/07/2015 ASOCIATIA DE TINERET
MUGUREL DE VLASCA

MUGUREL DE VLAŞCA

15 M 2015 04921 24/07/2015 LUPU MARIUS BOXPACK

16 M 2015 04922 24/07/2015 CUCIUREANU GHEORGHE Certificat de pelerin

17 M 2015 04923 24/07/2015 S.C. TERAPIA S.A. KEBENE extra

18 M 2015 04924 24/07/2015 S.C. TONIC ADVERTISING S.R.L. TONIC ADVERTISING
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19 M 2015 04925 24/07/2015 ALEXA LIVIU DORU ALIN PARTIDUL CLUJENILOR

20 M 2015 04926 24/07/2015 S.C. AUST INSURANCE BROKER
DE ASIGURARE S.R.L.

RCA ONLINE

21 M 2015 04927 24/07/2015 COMUNA RUNCU SALVEI Plăcinta de la Runcu Salvei

22 M 2015 04928 24/07/2015 LIFE CARE CORP S.R.L. FerVit Fe

23 M 2015 04929 24/07/2015 S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L. AXA

24 M 2015 04930 24/07/2015 S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L. START !

25 M 2015 04931 24/07/2015 LIFE CARE CORP S.R.L. Magic E Mg E

26 M 2015 04932 24/07/2015 TAGA ANDREI COSMIN ADRIEN MARAZZI

27 M 2015 04933 24/07/2015 S.C. 2S ALL PACK S.R.L. CLEAR VISION

28 M 2015 04934 24/07/2015 NEMET TIBERIU MORRIS

29 M 2015 04935 24/07/2015 S.C. SECURE ZONE S.R.L. Fit Meals

30 M 2015 04936 24/07/2015 DACHIM S.R.L. ELIXIR

31 M 2015 04937 24/07/2015 LIFE CARE CORP S.R.L. MagneBeHappy Mg B6

32 M 2015 04938 24/07/2015 LIFE CARE CORP S.R.L. Menstro Easy

33 M 2015 04939 24/07/2015 LIFE CARE CORP S.R.L. KRAUTER MAGIC SUPER
FOOD

34 M 2015 04940 24/07/2015 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. B Magnific B1, B2, B5, B3, B6,
B12
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(210) M 2015 04916
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

FLUISUN

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04907
(151) 24/07/2015
(732) HOTEL LAFAYETTE S.R.L., Str.

Ion Câmpineanu nr. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Hotel Boutique Lafayette

(531) Clasificare Viena:051308; 090110;
240901; 240905; 250109; 250110;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)..
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04917
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

HOLOSAS

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04910
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

FITOPASIT

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04934
(151) 24/07/2015
(732) NEMET TIBERIU, Str. Tomis nr.

269, bl. T4A, sc. A, et. 2, ap.7, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

MORRIS

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 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; pizza, paste.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04911
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

VIRUSIL

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04912
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

FITOSUN

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04913
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

LACTOLAX

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04914
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

SENADE-LAX

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04918
(151) 24/07/2015
(732) S.C. HOTEL NEW MONTANA

S.R.L., Str. Intrarea Vasile Păun nr. 1,
et. 3, ap.3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NM NEW MONTANA HOTEL

(591) Culori revendicate:maro (pantone
161C), alb

(531) Clasificare Viena:010105; 270511;
270522; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04915
(151) 24/07/2015
(732) SIMIONOV VLADIMIR, Str.

Mihail Kogălniceanu, bl. 33, sc. C,
etaj 3, ap. 7, judeţul Vaslui, 730104,
VASLUI ROMANIA 

(540)

STOMAMED

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04935
(151) 24/07/2015
(732) S.C. SECURE ZONE S.R.L., Str.

Giordano Bruno nr. 40, judeţul Cluj,
400243, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Fit Meals

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04919
(151) 24/07/2015
(732) S.C. KIRVAD TOUR S.R.L., B-dul

Tomis nr. 238, bl. TD 17, parter,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

KIRVAD TOUR

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
bleumarin

  (531) Clasificare Viena:261103; 261112;
270502; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04920
(151) 24/07/2015
(732) ASOCIATIA DE TINERET

MUGUREL DE VLASCA, Comuna
Băneasa, judeţul Giurgiu, , Sat
Băneasa ROMANIA 

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

(540)

MUGUREL DE VLAŞCA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04908
(151) 24/07/2015
(732) DENIS-DORIAN REPKA, B-dul.

Republicii, nr. 15, ap. 66, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:bordo, negru

  
(531) Clasificare Viena:070103; 070311;

290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri,
ziare, jurnale, reviste, cataloage, flyere,
cotidiene, publicaţii; ziare electronice

descărcabile; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţămant (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare;
agenţii de publicitate; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate televizată; închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei; furnizare de spaţii
publicitare; furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet; difuzarea publicităţii pe
Internet pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de promovare şi
publicitate; promovarea vânzărilor;
consultanţă privind promovarea vânzărilor;
furnizare de informaţii de afaceri comerciale
prin intermediul unui site; publicare de texte
publicitare; servicii de marketing; studii de
piaţă; sondaje de opinie; publicitate on-line
într-o reţea informatizată; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; consultanţă privind organizarea
afacerii; servicii publicitare de tip "pay per
click"; afişaj (publicitate); producţie de clipuri
publicitare; publicitate radiofonică; servicii de
telemarketing; difuzare de anunţuri
publicitare; redactare de texte publicitare;
publicitate prin corespondenţă; distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre); servicii de
relaţii eu publicul; difuzare de materiale
publicitare (foi volante, prospecte, imprimate,
eşantioane); intermedierea de abonamente
pentru ziare (pentru terţi); servicii de abonare
la servicii de telecomunicaţie pentru terţi;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 24.07.2015

9

prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; contabilitate; reproducere de
documente; birouri de plasare; administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii
independenţi; gestionare de fişiere
informatice; optimizarea traficului pe site
(plasare de anunţuri, obţinerea de informaţii în
domenu comercial); închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de spaţii publicitare; auditare de
firme (analize comerciale); servicii de
intermediere comercială (intermediere;
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii);
servicii de marketing prin telefon (nu de
vânzare); servicii de asistenţă în exploatarea
sau conducerea societăţilor comerciale sau
industriale, servicii de emitere de francize,
servicii de consilieri şi consultanţi privind
organizarea şi managementul afacerilor,
estimări, rapoarte şi cercetări legate de afaceri
comerciale, asistenţă şi consiliere cu privire Ia
managementul afacerilor, studiul pieţei,
cercetare de piaţă, agenţii de informaţii
comerciale, şi de import şi export; expertize în
materie de afaceri; sondaj de opinie;
efectuarea studiilor cu privire la comunicările
interne de afaceri; servicii de evidenţă
contabilă; servicii de preluare de mesaje
vocale pentru abonaţi telefonici; servicii de
căutare de informaţii în fişiere informatice
(pentru terţi), gestionare de fişiere
informatice, compilare şi sistematizare de date
într-un calculator central; servicii care cuprind
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea şi sistematizarea comunicaţiilor şi
înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice; publicitate;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web on-line; servicii de publicitate,

marketing şi promovare; consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea; publicitate,
inclusiv promovare cu privire la vânzarea de
articole si servicii pentru terţi prin
transmiterea materialului publicitar şi
diseminarea mesajelor publicitare prin reţele
IT; furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe Internet; servicii promoţionale
furnizate prin telefon; servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor;
difuzare de materiale publicitare pentru terţi;
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie; închiriere
de spaţiu publicitar pe Internet; difuzare de
anunţuri publicitare şi închiriere de spaţii
publicitare; servicii de distribuţie de
prospecte, direct sau prin poştă, şi de
distribuţie a mostrelor; servicii de publicitate
online în cadrul unei reţele de calculatoare;
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou);
prelucrare de texte; organizarea de târguri
profesionale şi expoziţii în scopuri
comerciale; compilat şi statistice; servicii de
vânzare cu amănuntul în magazine şi servicii
de vânzare cu amănuntul prin intermediul
reţelelor mondiale informatice de produse de
telefonie, de transmiţătoare şi receptoare de
imagini şi sunete şi de echipamente pentru
prelucrarea informaţiilor şi de calculatoare şi
de programe de calculator salvate şi
înregistrate; promovarea vânzărilor (pentru
terţi); prezentare de produse; servicii de
import, export şi reprezentanţe comerciale de
produse de telefonie, de transmiţătoare şi
receptoare de imagini şi sunete şi de
echipamente pentru prelucrarea informaţiilor
şi de programe de calculator înregistrate şi
salvate; prezentare în mijloace de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul de produse de
telefonie, de transmiţătoare şi receptoare de
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imagini şi sunete şi de echipamente pentru
prelucrarea informaţiilor şi de calculatoare şi
de programe de calculator salvate şi
înregistrate; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
printr-o reţea de telecomunicaţii, în scopuri
publicitare şi de comercializare; servicii de
a b o n a m e n t e  l a  s e r v i c i i  d e
telecomunicatii-pentru terţi; servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi;
servicii de aprovizionare pentru terţi
(cumpărare de produse şi servicii pentru alte
întreprinderi); agenţii de promovare a
talentelor; gestiunea sau ocuparea forţei de
muncă; analize publicitare: publicitate în
vederea recrutării personalului; anunţuri
clasificate; producţie de materiale publicitare;
servicii de grafică publicitară; servicii de
publicitate digitală; promovarea afacerii
(publicitate); managementul proiectelor de
afaceri; managementul proiectelor de afaceri
(pentru terţi); servicii de colaborări de afaceri
în reţea; servicii de marketing; furnizare de
informaţii de marketing; asistenţă în
marketing; marketing de produse; servicii de
consultanţă în afaceri privind marketingul;
marketing promoţional; servicii de agenţie de
marketing; servicii de marketing comercial;
publicitate şi marketing; servicii de marketing
privind motoarele de căutare; marketing
comercial (în afară de comercializare);
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing; realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare; marketing de produse şi
servicii pentru alte persoane; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe de
radio sau de televiziune; transmisia de
programe TV şi radio; servicii de difuzare şi
transmisie televizată, operare de reţele de
televiziune, distribuirea şi difuzarea de

programe de televiziune; difuzare de
informaţii prin intermediul televiziunii;
transmisie de date computerizate prin
televiziune; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; comunicaţii prin terminale
de calculator sau prin reţea cu fibră optică;
comunicaţii radiofonice sau telefonice;
servicii de radiotelefonie mobilă; furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
computere; furnizarea de forumuri online;
furnizarea accesului la baze de date; servicii
de inserare electronică (telecomunicaţii);
furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea informatică mondială; agenţii de
informaţii (ştiri); închirieri de aparate de
telecomunicaţii; servicii de teleconferinţe sau
de videoconferinţe; mesaje electronice;
închiriere de timp de acces la reţele
informatice mondiale; servicii de difuzare de
materiale audio şi video prin Internet; servicii
de difuzare video pe internet sau în altă reţea
de comunicaţii de materiale video încărcate,
postate şi etichetare, generate de utilizatori;
transmisie electronică de sunet, video şi
informaţii; furnizarea accesului utilizatorilor
multiplii la o reţea media socială, pe care sunt
site-uri web cu informaţii, materiale audio şi
video; servicii de comunicaţii, telecomunicare,
difuzare şi transmisie de mesaje; servicii de
internet, respectiv furnizarea accesului la
internet (furnizori de internet), furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, telecomunicarea de informaţii
(inclusiv de pagini web), de programe de
calculator şi de alte date; servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru cele enumerate; inclusiv,
dar fară a se limita la toate serviiile
menţionate anterior furnizate prin intemiediul
reţelelor de telecomunicaţii, prin livrare
on-line si prin internet si reţeaua globala de
calculatoare; servicii de radiodifuziune prin
internet; transmisie continuă (streaming) de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 24.07.2015

11

materiale audio pe Internet; transmisie
continuă (streaming) de material video pe
Internet; difuzare de programe prin Internet;
furnizare de linii de chat pe internet;
furnizarea accesului multiplu la internet prin
linii telefonice şi linii dedicate; difuzare de
programe video şi audio prin internet;
furnizarea accesului la site-uri de MP3 pe
Internet; furnizare de conexiuni de
telecomunicaţii la Intemet sau la baze de date;
acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri; servicii poştale care utilizează
Intemetul şi alte reţele de comunicaţii;
furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; difuzare de programe de
televiziune; furnizare de servicii de
comunicaţii online; comunicarea cu terminale
de computere şi acces internet; furnizarea de
chartroom pe internet; furnizarea unui avizier
interactiv online.
40 Servicii de tipărire. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activitaţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune şi radio; înregistrări pe benzi video
(filmare); producţie de filme; închirieri de
filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
informaţii în materie de divertisment sau
educaţie; furnizare de instalaţii de recreere;
servicii de publicare; închirierea de
înregistrări sonore; închiriere de televizoare;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
montajul benzilor video; fotografie;
organizare de competiţii în domeniul educaţiei
sau divertismentului; organizare şi coordonare
de colocvii, conferinte şi congrese;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; rezervare de locuri pentru
spectacole; jocuri on-line printr-o reţea de
calculatoare; servicii de jocuri de noroc;
publicare de cărţi şiperiodice electronice

online; publicarea de ziare accesibile prin
intermediul unei retele globale de
calculatoare; microeditare; exploatarea
pub l i c a ţ i i l o r  e l e c t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor , revistelor, jurnalelor,ziarelor sau
periodicelor.
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;
găzduirea de conţinut digital pe internet;
servicii de găzduire, software ca şi serviciu şi
închiriere de software; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; proiectare,
creare, găzduire, întreţinere de pagini web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04909
(151) 24/07/2015
(732) DENIS-DORIAN REPKA, B-dul.

Republicii, nr. 15, ap. 66, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena:241508; 241521;
260101; 260105; 270521; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri,
ziare, jurnale, reviste, cataloage, flyere,
cotidiene, publicaţii; ziare electronice
descărcabile; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţămant (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare;
agenţii de publicitate; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate televizată; închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei; furnizare de spaţii
publicitare; furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet; difuzarea publicităţii pe
Internet pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de promovare şi
publicitate; promovarea vânzărilor;
consultanţă privind promovarea vânzărilor;
furnizare de informaţii de afaceri comerciale
prin intermediul unui site; publicare de texte
publicitare; servicii de marketing; studii de
piaţă; sondaje de opinie; publicitate on-line
într-o reţea informatizată; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; consultanţă privind organizarea
afacerii; servicii publicitare de tip "pay per
click"; afişaj (publicitate); producţie de clipuri
publicitare; publicitate radiofonică; servicii de
telemarketing; difuzare de anunţuri
publicitare; redactare de texte publicitare;
publicitate prin corespondenţă; distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre); servicii de
relaţii eu publicul; difuzare de materiale
publicitare (foi volante, prospecte, imprimate,
eşantioane); intermedierea de abonamente
pentru ziare (pentru terţi); servicii de abonare
la servicii de telecomunicaţie pentru terţi;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; contabilitate; reproducere de
documente; birouri de plasare; administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii
independenţi; gestionare de fişiere
informatice; optimizarea traficului pe site
(plasare de anunţuri, obţinerea de informaţii în
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domenu comercial); închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de spaţii publicitare; auditare de
firme (analize comerciale); servicii de
intermediere comercială (intermediere;
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii);
servicii de marketing prin telefon (nu de
vânzare); servicii de asistenţă în exploatarea
sau conducerea societăţilor comerciale sau
industriale, servicii de emitere de francize,
servicii de consilieri şi consultanţi privind
organizarea şi managementul afacerilor,
estimări, rapoarte şi cercetări legate de afaceri
comerciale, asistenţă şi consiliere cu privire Ia
managementul afacerilor, studiul pieţei,
cercetare de piaţă, agenţii de informaţii
comerciale, şi de import şi export; expertize în
materie de afaceri; sondaj de opinie;
efectuarea studiilor cu privire la comunicările
interne de afaceri; servicii de evidenţă
contabilă; servicii de preluare de mesaje
vocale pentru abonaţi telefonici; servicii de
căutare de informaţii în fişiere informatice
(pentru terţi), gestionare de fişiere
informatice, compilare şi sistematizare de date
într-un calculator central; servicii care cuprind
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea şi sistematizarea comunicaţiilor şi
înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice; publicitate;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web on-line; servicii de publicitate,
marketing şi promovare; consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea; publicitate,
inclusiv promovare cu privire la vânzarea de
articole si servicii pentru terţi prin
transmiterea materialului publicitar şi
diseminarea mesajelor publicitare prin reţele
IT; furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca

pagini web pe Internet; servicii promoţionale
furnizate prin telefon; servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor;
difuzare de materiale publicitare pentru terţi;
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie; închiriere
de spaţiu publicitar pe Internet; difuzare de
anunţuri publicitare şi închiriere de spaţii
publicitare; servicii de distribuţie de
prospecte, direct sau prin poştă, şi de
distribuţie a mostrelor; servicii de publicitate
online în cadrul unei reţele de calculatoare;
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou);
prelucrare de texte; organizarea de târguri
profesionale şi expoziţii în scopuri
comerciale; compilat şi statistice; servicii de
vânzare cu amănuntul în magazine şi servicii
de vânzare cu amănuntul prin intermediul
reţelelor mondiale informatice de produse de
telefonie, de transmiţătoare şi receptoare de
imagini şi sunete şi de echipamente pentru
prelucrarea informaţiilor şi de calculatoare şi
de programe de calculator salvate şi
înregistrate; promovarea vânzărilor (pentru
terţi); prezentare de produse; servicii de
import, export şi reprezentanţe comerciale de
produse de telefonie, de transmiţătoare şi
receptoare de imagini şi sunete şi de
echipamente pentru prelucrarea informaţiilor
şi de programe de calculator înregistrate şi
salvate; prezentare în mijloace de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul de produse de
telefonie, de transmiţătoare şi receptoare de
imagini şi sunete şi de echipamente pentru
prelucrarea informaţiilor şi de calculatoare şi
de programe de calculator salvate şi
înregistrate; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
printr-o reţea de telecomunicaţii, în scopuri
publicitare şi de comercializare; servicii de
a b o n a m e n t e  l a  s e r v i c i i  d e
telecomunicatii-pentru terţi; servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 24.07.2015

14

preluare de comenzi telefonice pentru terţi;
servicii de aprovizionare pentru terţi
(cumpărare de produse şi servicii pentru alte
întreprinderi); agenţii de promovare a
talentelor; gestiunea sau ocuparea forţei de
muncă; analize publicitare: publicitate în
vederea recrutării personalului; anunţuri
clasificate; producţie de materiale publicitare;
servicii de grafică publicitară; servicii de
publicitate digitală; promovarea afacerii
(publicitate); managementul proiectelor de
afaceri; managementul proiectelor de afaceri
(pentru terţi); servicii de colaborări de afaceri
în reţea; servicii de marketing; furnizare de
informaţii de marketing; asistenţă în
marketing; marketing de produse; servicii de
consultanţă în afaceri privind marketingul;
marketing promoţional; servicii de agenţie de
marketing; servicii de marketing comercial;
publicitate şi marketing; servicii de marketing
privind motoarele de căutare; marketing
comercial (în afară de comercializare);
producţie de înregistrări audio în scopuri de
marketing; realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare; marketing de produse şi
servicii pentru alte persoane; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe de
radio sau de televiziune; transmisia de
programe TV şi radio; servicii de difuzare şi
transmisie televizată, operare de reţele de
televiziune, distribuirea şi difuzarea de
programe de televiziune; difuzare de
informaţii prin intermediul televiziunii;
transmisie de date computerizate prin
televiziune; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; comunicaţii prin terminale
de calculator sau prin reţea cu fibră optică;
comunicaţii radiofonice sau telefonice;
servicii de radiotelefonie mobilă; furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de

computere; furnizarea de forumuri online;
furnizarea accesului la baze de date; servicii
de inserare electronică (telecomunicaţii);
furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea informatică mondială; agenţii de
informaţii (ştiri); închirieri de aparate de
telecomunicaţii; servicii de teleconferinţe sau
de videoconferinţe; mesaje electronice;
închiriere de timp de acces la reţele
informatice mondiale; servicii de difuzare de
materiale audio şi video prin Internet; servicii
de difuzare video pe internet sau în altă reţea
de comunicaţii de materiale video încărcate,
postate şi etichetare, generate de utilizatori;
transmisie electronică de sunet, video şi
informaţii; furnizarea accesului utilizatorilor
multiplii la o reţea media socială, pe care sunt
site-uri web cu informaţii, materiale audio şi
video; servicii de comunicaţii, telecomunicare,
difuzare şi transmisie de mesaje; servicii de
internet, respectiv furnizarea accesului la
internet (furnizori de internet), furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, telecomunicarea de informaţii
(inclusiv de pagini web), de programe de
calculator şi de alte date; servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru cele enumerate; inclusiv,
dar fară a se limita la toate serviiile
menţionate anterior furnizate prin intemiediul
reţelelor de telecomunicaţii, prin livrare
on-line si prin internet si reţeaua globala de
calculatoare; servicii de radiodifuziune prin
internet; transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe Internet; transmisie
continuă (streaming) de material video pe
Internet; difuzare de programe prin Internet;
furnizare de linii de chat pe internet;
furnizarea accesului multiplu la internet prin
linii telefonice şi linii dedicate; difuzare de
programe video şi audio prin internet;
furnizarea accesului la site-uri de MP3 pe
Internet; furnizare de conexiuni de
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telecomunicaţii la Intemet sau la baze de date;
acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri; servicii poştale care utilizează
Intemetul şi alte reţele de comunicaţii;
furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; difuzare de programe de
televiziune; furnizare de servicii de
comunicaţii online; comunicarea cu terminale
de computere şi acces internet; furnizarea de
chartroom pe internet; furnizarea unui avizier
interactiv online.
40 Servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activitaţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune şi radio; înregistrări pe benzi video
(filmare); producţie de filme; închirieri de
filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
informaţii în materie de divertisment sau
educaţie; furnizare de instalaţii de recreere;
servicii de publicare; închirierea de
înregistrări sonore; închiriere de televizoare;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
montajul benzilor video; fotografie;
organizare de competiţii în domeniul educaţiei
sau divertismentului; organizare şi coordonare
de colocvii, conferinte şi congrese;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; rezervare de locuri pentru
spectacole; jocuri on-line printr-o reţea de
calculatoare; servicii de jocuri de noroc;
publicare de cărţi şiperiodice electronice
online; publicarea de ziare accesibile prin
intermediul unei retele globale de
calculatoare; microeditare; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor , revistelor, jurnalelor,ziarelor sau
periodicelor.
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;
găzduirea de conţinut digital pe internet;
servicii de găzduire, software ca şi serviciu şi
închiriere de software; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; proiectare,
creare, găzduire, întreţinere de pagini web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04937
(151) 24/07/2015
(732) LIFE CARE CORP S.R.L., Str. DN

59, KM8+550M, Judeţul Timiş, ,
CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

MagneBeHappy Mg B6

(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:250119; 260106;
260118; 290114;  

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

5 Suplimente alimentare; suplimente dietetice;
suplimente nutritive; suplimente alimentare cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 24.07.2015

16

vitamine şi extracte din plante; suplimente
alimentare cu vitamine şi minerale;
suplimente alimentare cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau oligoelemente; suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente şi/sau extracte din plante (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04921
(151) 24/07/2015
(732) LUPU MARIUS, Str. Făt-Frumos nr.

37, bl. A4, sc. A, ap. 7, judeţul Arad, ,
ARAD 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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BOXPACK

(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04938
(151) 24/07/2015
(732) LIFE CARE CORP S.R.L., Str. DN

59, KM8+550M, Judeţul Timiş, ,
CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Menstro Easy
(591) Culori revendicate:galben, gri, negru,

verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020316; 050519;

250119; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; 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; suplimente alimentare;
suplimente dietetice; suplimente nutritive;
suplimente alimentare cu vitamine şi extracte
din plante; suplimente alimentare cu vitamine
şi minerale; suplimente alimentare cu
vitamine şi/sau minerale şi/sau oligoelemente;
suplimente alimentare cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau oligoelemente şi/sau extracte
din plante (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04922
(151) 24/07/2015
(732) CUCIUREANU GHEORGHE,

Comuna Caşin, judeţul Bacău, , Sat
Caşin ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Certificat de pelerin

(531) Clasificare Viena:270112; 270502;  

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

16 Tipărituri; fotografii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04923
(151) 24/07/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

KEBENE extra

(591) Culori revendicate:gri, mov, verde,
albastru

  (531) Clasificare Viena:190303; 190315;
270502; 290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04924
(151) 24/07/2015
(732) S.C. TONIC ADVERTISING

S.R.L., Str. Basmului nr. 2-4, bl. 103,
sc. 2, et. 5, ap. 84, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TONIC ADVERTISING

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04925
(151) 24/07/2015
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, Str.

Ion Meşter nr. 10, sc. 2, ap. 36, judeţul
Cluj, 400650, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

PARTIDUL CLUJENILOR

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04926
(151) 24/07/2015
(732) S.C. AUST INSURANCE BROKER

DE ASIGURARE S.R.L., Şos. Pipera
nr. 46, Camera Imobil Parter, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RCA ONLINE

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04939
(151) 24/07/2015
(732) LIFE CARE CORP S.R.L., Str. DN

59, KM8+550M, Judeţul Timiş, ,
CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

KRAUTER MAGIC SUPER FOOD
(591) Culori revendicate:verde, roşu,

portocaliu, galben, maro, gri
(531) Clasificare Viena:050722; 050724;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; suplimente alimentare; suplimente
dietetice; suplimente nutritive; suplimente
alimentare cu vitamine şi extracte din plante;
suplimente alimentare cu vitamine şi
minerale; suplimente alimentare cu vitamine
şi/sau minerale şi/sau oligoelemente;
suplimente alimentare cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau oligoelemente şi/sau extracte
din plante; suplimente alimentare pe baza de
plante; suplimente alimentare pe baza de
plante şi aminoacizi (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04927
(151) 24/07/2015
(732) COMUNA RUNCU SALVEI, Str.

Principală nr. 1, Comuna Runcu
Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, , SAT
RUNCU SALVEI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

Plăcinta de la Runcu Salvei

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  (531) Clasificare Viena:080116; 080125;
110110; 110125; 130302; 270501;
290113;  

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

30 Produse de cofetărie, patiserie, pâine.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor.
43 Restaurante, snack-baruri; cafenele,
bufeturi şi localuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04928
(151) 24/07/2015
(732) LIFE CARE CORP S.R.L., Str. DN

59, KM8+550M, Judeţul Timiş, ,
CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

FerVit Fe

(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde,
alb, gri

(531) Clasificare Viena:050716; 050721;
250119; 260106; 270502; 290115;  

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

5 Suplimente alimentare; suplimente dietetice;
suplimente nutritive; suplimente alimentare cu
vitamine şi extracte din plante; suplimente
alimentare cu vitamine şi minerale; suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente; suplimente alimentare cu
vitamine şi/sau minerale şi/sau oligoelemente
şi/sau extracte din plante (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04929
(151) 24/07/2015
(732) S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 61, Jud. Buzău, 120219,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AXA

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

30 Batoane de cereale, inclusiv cele cu
conţinut de ciocolată, nuci, fructe; gustări pe
bază de cereale în diverse forme (boluri,
rondele, pernuţe şi altele) cu sau fără
umplutură; fulgi (din cereale integrale, de
porumb, de ovăz) cu sau fără adaos de fructe,
ciocolată, nuci; muesli.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04930
(151) 24/07/2015
(732) S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 61, Jud. Buzău, 120219,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

START !

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

30 Batoane de cereale, inclusiv cele cu
conţinut de ciocolată, nuci, fructe; gustări pe
bază de cereale în diverse forme (boluri,
rondele, pernuţe şi altele) cu sau fără
umplutură; fulgi (din cereale integrale, de
porumb, de ovăz) cu sau fără adaos de fructe,
ciocolată, nuci; muesli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04931
(151) 24/07/2015
(732) LIFE CARE CORP S.R.L., Str. DN

59, KM8+550M, Judeţul Timiş, ,
CHIŞODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Magic E Mg E

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben
deschis, gri, negru

(531) Clasificare Viena:010105; 250119;
260106; 260118; 290114;  

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

5 Suplimente alimentare; suplimente dietetice;
suplimente nutritive; suplimente alimentare cu
vitamine şi extracte din plante; suplimente
alimentare cu vitamine şi minerale;
suplimente alimentare cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau oligoelemente; suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente şi/sau extracte din plante (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04932
(151) 24/07/2015
(732) TAGA ANDREI COSMIN, Aleea

Cricovul Sărat nr. 9, bl. N27, sc. 1, ap.
9, sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ADRIEN MARAZZI

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04933
(151) 24/07/2015
(732) S.C. 2S ALL PACK S.R.L., Str. Ep.

Melchisedec Ştefănescu nr. 142,
Comuna Gârcina, judeţul Neamţ, ,
SAT GÂRCINA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

CLEAR VISION

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:011515; 160317;
261101; 261108; 270315; 270502;
270511; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte produse de spălat rufe;
produse de degresat, lustruit şi curăţat:
săpunuri şi detergenţi; parfumuri, uleiuri,
cosmetice, loţiuni de păr; pastă de dinţi;
deodoranţi de uz personal, produse sanitare de
toaletă.
5 Produse de farmacie şi pentru uz veterinar,
preparate sanitare pentru uz medical,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru copii, plasturi, materiale
pentru bandaje, aparate dentare, dezinfectanţi,
preparate pentru combaterea viermilor,
fungicide, erbicide; deodoranţi alţii decât cei
de uz personal; preparate de igena individuală,
altele decât cele de toaletă. 
35 Publicitate, managementul afacerilor,
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administrarea afacerilor, funcţionarea
birourilor; regruparea în avantajul terţilor a
unei varietăţi de bunuri (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, acestea
putând fi asigurate prin toate mijloacele de
informare a publicului vizând toate categoriile
de bunuri şi servicii: declaraţii, anunţuri,
magazine, cataloage de vânzare, prin
corespondenţă şi/sau mijloace electronice cum
sunt site-urile web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04940
(151) 24/07/2015
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

B Magnific B1, B2, B5, B3, B6, B12

(591) Culori revendicate:verde, alb, gri
(531) Clasificare Viena:050702; 260106;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru mulaje dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide, suplimente
alimentare, suplimente dietetice, suplimente
nutritive; suplimente alimentare cu vitamine şi
extracte din plante; suplimente alimentare cu
vitamine şi minerale; suplimente alimentare
cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente; suplimente alimentare cu
vitamine şi/sau minerale şi/sau oligoelemente
şi/sau extracte din plante; suplimente
alimentare pe baza de grâu ( de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04936
(151) 24/07/2015
(732) DACHIM S.R.L., Str. Gheorghe

Lazăr nr. 11C, Judeţul Cluj, , TURDA
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ELIXIR

(531) Clasificare Viena:110308; 250119;
270511;  

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

29 Uleiuri şi grăsimi alimentare, în special ulei

vegetal din floarea soarelui obţinut prin
presarea la rece cu adaos de condimente
naturale.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 29; prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială; activităţi de import-export; lanţuri
de magazine; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


