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Cereri M|rci publicate în data de 31/08/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 05601 24/08/2015 S.C. TEA & COFFEE

DISTRIBUTION S.R.L.
Barista&Bartender School by
Kaffa

2 M 2015 05610 22/08/2015 S.C. PARTHIS S.R.L. COMPLEX HOTELIER STEAUA
DE MARE

3 M 2015 05611 23/08/2015 CHIRA VASILE DACII LIBERI

4 M 2015 05612 24/08/2015 S.C. CRISTALPRINT IMPEX
S.R.L.

CRISTALPRINT

5 M 2015 05613 24/08/2015 S.C. CRISTALPRINT IMPEX
S.R.L.

CRISTAL

6 M 2015 05614 24/08/2015 PAPAGHEORGHE GEORGE
DIA MARIUS-CRISTINEL

PANDA MUSIC

7 M 2015 05615 24/08/2015 S.C. DOSENA S.R.L. DOSENA express deliveries, right
on time

8 M 2015 05616 24/08/2015 DOROFTEI SORIN
DOROFTEI MIH{IÚ{

Dancing Meeting Sensual DMS
DRINKS cranberry natural juice

9 M 2015 05617 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Calarasi Divin

10 M 2015 05618 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Luceafar

11 M 2015 05619 24/08/2015 S.C. CEREALIA SEMINTE S.R.L. Cerealia

12 M 2015 05620 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Calarasi Aurum

13 M 2015 05621 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Grape

14 M 2015 05622 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Vinaria Calarasi

15 M 2015 05623 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Status Regal

16 M 2015 05624 24/08/2015 S.C. VIASAT SYSTEMS S.R.L. CSFleet

17 M 2015 05625 24/08/2015 S.C. CALARASI DIVIN S.R.L. Colectia de Aur
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18 M 2015 05628 24/08/2015 ASOCIAÚIA ATLETIC CLUB
MARATON

Sport events by Dumitra

19 M 2015 05629 24/08/2015 PANAIT ANDREEA LUMINIÚA
PFA

FIRE DE MURG

20 M 2015 05630 24/08/2015 S.C. E.S. GARANTI DENTISTRY
S.R.L.

ES dent

21 M 2015 05631 24/08/2015 DAMEAN ALINA AMFITEATRU apa minerala
naturala

22 M 2015 05632 24/08/2015 CHIRAN CLAUDIU CLORET

23 M 2015 05633 24/08/2015 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Canou

24 M 2015 05634 24/08/2015 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Calmindolor

25 M 2015 05635 24/08/2015 S.C. REROPAM S.R.L. STRADA 343

26 M 2015 05636 24/08/2015 PASHAR COMIMPEX S.R.L. DP DEFINING PERFECTION

27 M 2015 05637 24/08/2015 SV MERCOM S.R.L. PATICO DELICATESE

28 M 2015 05638 24/08/2015 SV MERCOM S.R.L. PATICO

29 M 2015 05639 24/08/2015 S.C. OTEROS FASHION STORE
S.R.L.

Oteros Fashion Store

30 M 2015 05640 24/08/2015 S.C. HANSEATIC KONTOR S.R.L. cafelim

31 M 2015 05641 24/08/2015 S.C. PARTNEX SOLUTION S.R.L. PARTNEX

32 M 2015 05643 24/08/2015 Apple Inc. RETINA

33 M 2015 05644 24/08/2015 SOLID HOUSE S.R.L. SOLID HOUSE

34 M 2015 05645 24/08/2015 GENMAR COSMETICS S.R.L. ARTROMIO CALMIN

35 M 2015 05646 24/08/2015 S.C. PRODALCOM S.A. LEMONOV

36 M 2015 05647 24/08/2015 PREVENTIV INSURANCE
BROKER

RcaPedia.RO

37 M 2015 05648 24/08/2015 DISTRIGAZ VEST S.A. DGV DISTRIGAZ VEST
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38 M 2015 05649 24/08/2015 S.C. ARDDOR D-LUXE S.R.L. ARDDOR eleganta rafinament

39 M 2015 05650 24/08/2015 PAPALA VICTOR Cloud Accounting
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(210) M 2015 05601
(151) 24/08/2015
(732) S . C .  T E A  &  C O F F E E

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Frunzişului nr. 22, Parter, sector 4,
040697, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Barista&Bartender School by Kaffa

(591) Culori revendicate:verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:050701; 050712;

050722; 270311; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05610
(151) 22/08/2015
(732) S.C. PARTHIS S.R.L., Str.

Alexandru Lăpuşneanu, nr. 185, bl.
LP4, parter, Jud. Constanţa, 900457,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPLEX HOTELIER STEAUA DE
MARE

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

 
(531) Clasificare Viena:030904; 030917;

030921; 030923; 030924; 270501;
290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05611
(151) 23/08/2015
(732) CHIRA VASILE, Str. Avram Iancu

nr. 18, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &

ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

DACII LIBERI

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi sustinerea
concertelor; servicii de compoziţii muzicale;
organizarea competiţiilor educaţionale sau de
amuzament; producţia de muzică; producţia de
spectacole; educaţie religioasa; publicarea
cărţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05612
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CRISTALPRINT IMPEX

S.R.L., Str. Corneliu Coposu nr. 167,
judeţul Cluj, 400228, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CRISTALPRINT

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

16 Ambalaje.
40 Servicii de editură şi tipografie;
inscripţionări de materiale promoţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05613
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CRISTALPRINT IMPEX

S.R.L., Str. Corneliu Coposu nr. 167,
judeţul Cluj, 400228, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CRISTAL

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

16 Produse de imprimerie; produse imprimate
şi tipărite; fotografii; albume; articole pentru
legătorie; materiale pentru instruire şi
învăţământ; cărţi şi publicaţii pe teme diverse

şi produse din hârtie şi carton; ambalaje.
40 Servicii de editură şi tipografie;
inscripţionări de materiale promoţionale. 
41 Servicii de editare şi înregistrări de texte şi
grafică pe suporţi magnetici (CD, DVD).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05614
(151) 24/08/2015
(732) PAPAGHEORGHE GEORGE, Str.

Mihai Eminescu nr. 105-107, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) DIA MARIUS-CRISTINEL, Str.
Soarelui nr. 45, judeţul Ialomiţa, ,
ŢĂNDĂREI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL IOANA
ALINA, Str. Banul Udrea nr. 4, bl.
G8, sc. A, et. 2, ap. 28, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

PANDA MUSIC

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări die birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05615
(151) 24/08/2015
(732) S.C. DOSENA S.R.L., Str.

Independenţei bl. 22, sc. 3, et. 3, ap.
54, judeţul Hunedoara, , PETROŞANI
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)

DOSENA express deliveries, right on time

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241507; 241508;

270511; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05616
(151) 24/08/2015
(732) DOROFTEI SORIN, Bd. George

Enescu nr. 19, bl. T38, sc. B, ap. 42,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(732) DOROFTEI MIHĂIŢĂ, Str. Poştei
nr. 251, comuna Mălini, judeţ
Suceava, , SAT MĂLINI 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)

Dancing Meeting Sensual DMS DRINKS
cranberry natural juice

(591) Culori revendicate:gri, roşu, albastru,
bleu, alb, verde, vişiniu

 
(531) Clasificare Viena:050721; 190301;

240902; 240905; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi altie
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
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prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05617
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Calarasi Divin

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05618
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Luceafar

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05619
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CEREALIA SEMINTE S.R.L.,

B-dul Ion Mihalache nr. 315, camera
1, bl. D, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Cerealia

(591) Culori revendicate:maro închis
(pantone Black 5C), verde deschis
(pantone 614C), bej (pantone 729C)

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050701;

270502; 270507; 290113;  

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

35 Servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
produse agricole neprelucrate şi prelucrate,
produse horticole, produse forestiere şi
cereale; servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la seminţe, grane, seminţe pentru
agricultură, seminţe neprelucrate, seminţe de
oleaginoase; servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la plante, fructe şi legume proaspete;
servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
hrană pentru animale, furaje, nutreţuri; servicii
de comerţ cu ridicata cu privire la tutun
neprelucrat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05623
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Status Regal

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05620
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Calarasi Aurum

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05621
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Grape

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05622
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vinaria Calarasi

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05624
(151) 24/08/2015
(732) S.C. VIASAT SYSTEMS S.R.L., Str.

Dr. Turnescu Nicolae nr. 11, parter,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CSFleet

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298C), gri

  
(531) Clasificare Viena:260207; 261109;

261121; 270501; 290112;  

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

38 Telecomunicaţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05625
(151) 24/08/2015
(732) S.C. CALARASI DIVIN S.R.L., Str.

Occidentului nr. 33, Corp A, cam. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colectia de Aur

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05628
(151) 24/08/2015
(732) ASOCIAŢIA ATLETIC CLUB

MARATON, Str. Roma nr. 546,
Judeţul Timiş, , MOSNIŢA NOUĂ
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

Sport events by Dumitra
  
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05629
(151) 24/08/2015
(732) PANAIT ANDREEA LUMINIŢA

PFA, Str. Mangaliei nr. 1, bl. J9, sc.
A, et. 3, ap. 9, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

FIRE DE MURG
  
(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05630
(151) 24/08/2015
(732) S.C. E.S. GARANTI DENTISTRY

S.R.L., Str. Carpaţilor nr. 39, bl. R1,
sc. B, ap. 2, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ES dent

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05631
(151) 24/08/2015
(732) DAMEAN ALINA, Comuna

Aroneanu, Sat Aroneanu, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

AMFITEATRU apa minerala naturala

 
(531) Clasificare Viena:270501;  

(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 2015 05632
(151) 24/08/2015
(732) CHIRAN CLAUDIU, Str. Pucheni

nr. 4, ap. 13, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLORET

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05633
(151) 24/08/2015
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Canou

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05644
(151) 24/08/2015
(732) SOLID HOUSE S.R.L., Str.

Interioară 3, nr. 19, birou 45, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

SOLID HOUSE

(591) Culori revendicate:galben, albastru
 
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii
administrative.
36 Servicii imobiliare; afaceri imobiliare;
servicii ale unei agenţii imobiliare;
consultanţă privind bunuri imobiliare.
37 Construcţii şi demolări de clădiri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05645
(151) 24/08/2015
(732) GENMAR COSMETICS S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bl. 60C. sc. 2,
et. 2, ap. 44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTROMIO CALMIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05646
(151) 24/08/2015
(732) S.C. PRODALCOM S.A., Str.

Puşchin, Nr.128, Jud. Botoşani,
717475, BOTOŞANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

LEMONOV
  
(531) Clasificare Viena:050712; 050722;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05647
(151) 24/08/2015
(732) PREVENTIV INSURANCE

BROKER, Str. Callatis nr. 11,
Camera 1, bl. MG29, sc. B, et. 3, ap.
27, Judeţul Constanţa, 905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

RcaPedia.RO

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:261301; 270508;

270515;  

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

35 Publicitate.
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05648
(151) 24/08/2015
(732) DISTRIGAZ VEST S.A., Piaţa 1

Decembrie nr. 4-6, jud. Bihor, ,
ORADEA 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)

DGV DISTRIGAZ VEST

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270502;

270508; 290115;  

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

16 Cărţi, broşuri, publicaţii, reviste, buletine,
anuare, statistici, materiale publicitare,
articole de birou, lucrări tehnico ştiinţifice
specifice domeniului de activitate.
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate, comerţ, import-export, relaţii
publice şi servicii de relaţii cu publicul;
asistenţă informaţii sfaturi şi consiliere
specifică domeniului industriei gazelor,
elaborarea de rapoarte şi de studii de piaţă şi
de cercetare de marketing, analiză statistică,
prezentarea produselor şi serviciilor prin toate
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mijloacele de comunicare inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat, servicii
de call center, intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzărilor de produse şi
prestării de servicii, gestiunea afacerilor
comerciale şi administraţie comercială lucrări
de birou.
37 Lucrări de construcţii şi servicii de
instalaţii, montaj şi reparaţii în domeniul de
activitate; lucrări de instalaţii electrice şi
servicii de distribuţie a energiei electrice;
lucrări de izolatii şi protecţie anticorozivă;
lucrări de montaj echipamente şi utilaje
tehnologice, lucrări de construcţii subterane
legate de conducte de alimentare cu gaz,
repararea sistemelor de alimentare cu gaz.
38 Activitate de radiocomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii; exploatarea reţelelor proprii
de telecomunicaţii, transmisie, telemăsurare,
telecomandă şi prestare de servicii de operare
către terţi; activităţi de transmitere date,
corespondenţă şi curierat.
39 Servicii de distribuţie (furnizare) de gaz şi
energie.
41 Educaţie, instruire şi activităţi de suport,
inclusiv pregătirea şi perfecţionarea
personalului propriu, organizarea de cursuri şi
seminarii, conferinţe şi simpozioane, expoziţii
şi concursuri, coordonarea de conferinţe,
cursuri de pregătire şi ateliere de lucru
profesionale, toate aceste servicii în domeniul
industriei gazelor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
prospecţiuni şi servicii de analiză şi cercetare
dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;
optimizarea funcţionării instalaţiilor şi
modernizarea acestora;  extinderea
automatizării şi introducerea de noi
tehnologii; activităţi de proiectare şi urbanism;
inginerie şi alte servicii tehnice; desfăşurarea
de programe, studii şi analize pentru reducerea
impacului instalaţiilor de gaze naturale asupra

mediului, consultanţă şi asistenţă tehnică în
domeniul de activitate internaţională în
domeniul gazelor naturale.
45 Servicii de siguranţă, securitate şi control.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05649
(151) 24/08/2015
(732) S.C. ARDDOR D-LUXE S.R.L., Str.

Cîmpului nr. 181, Judeţul Bihor, ,
PALOTA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ARDDOR eleganta rafinament

(591) Culori revendicate:negru, galben-auriu

  (531) Clasificare Viena:050521; 270508;
270524;  

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

4 Lumânări; lumânări tip pastilă; fitile pentru
lumânări; aranjamente din lumânări; lumânări
în cutii metalice; lumânări pentru pomul de
Crăciun; lumânări parfumate pentru
aromaterapie; lumânări pentru iluminare
nocturnă; beţişoare pentru aprinderea
lumânărilor; ceară pentru fabricarea de
lumânări; lumânări în formă de fructe;
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lumânări cu repelent pentru insecte; lumânări
cu aromă de mosc; lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor; lumânări utilizate pentru
iluminare pe timp de noapte; lumânări pentru
absorbirea fumului; lumini de Crăciun
(lumânări); lumânări pentru ocazii speciale;
elemente decorative pentru iluminarea
pomului de Crăciun (lumânări); lumânări
parfumate; lumânări plutitoare; candele;
lumânări pentru masă.
6 Suporturi din fier forjat pentru lumânări.
13 Lumânări romane (artificii).
14 Suporturi pentru lumânări din metale
preţioase.
20 Statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamente şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceara, ghips sau plastic, incluse în
aceasta clasă; obiecte de arta din ceară;
obiecte de artă din lemn; obiecte de artă din
material plastic.
21 Suporturi pentru lumânări; stingatoare de
lumânări; suporturi din sticlă pentru lumânări;
suporturi pentru lumânări, nu din metale
preţioase; inele decorative pentru lumânări;
obiecte decorative din sticlă; borcane
(suporturi) pentru lumânări; sfeşnice de perete
non-electrice (suporturi de lumânări).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legatură cu obiecte din ceară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05641
(151) 24/08/2015
(732) S.C. PARTNEX SOLUTION S.R.L.,

Bd. Agronomiei nr. 7-15, Corp B, bl.
N3-2, et. 1, ap. 19, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

PARTNEX
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

9 Aplicaţii software; software; software pentru
tablete; software pentru telefoane mobile;
software pentru calculatoare; baze de date
(electronice); baze de date computerizate;
hardware pentru calculator; componente
pentru calculatoare; programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat; publicaţii electronice descărcabile;
platforme magnetice pentru software; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; 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; echipamente pentru comunicarea
de date; echipamente de procesare şi
prelucrare a datelor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de consultanţă în afaceri
c o me r c i a l e ;  c o n s u l t a n ţ ă  p r i v i n d
managementul afacerilor comerciale; asistenţă
privind managementul afacerilor comerciale;
administrarea afacerilor; analiza afacerilor
comerciale; analiza datelor comerciale;
analiza evaluării privind managementul
afacerilor; analiza sistemelor de management
al afacerilor; studii de piaţă şi analiză studiilor
de piaţă; furnizare de informaţii comerciale;
colectare de informaţii comerciale; compilare
de informaţii comerciale; servicii de vânzare
cu ridicata cu privire la hardware de calculator
şi software; servicii de vânzare cu amănuntul
cu privire hardware de calculator şi software;
servicii de vânzare cu ridicata şi/sau cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informaţiei; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; furnizarea unei pieţe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii; servicii de carduri de
fidelitate; gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi; compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate;
actualizare şi întreţinere de date din baze de
date informatice; servicii de inventariere a
stocurilor; gestiunea stocurilor; servicii de
administrare electronică a inventarului;
analiza preţului de cost; planificarea
afacerilor; organizarea de campanii de
marketing; organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi manifestări în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
închiriere de automate de vânzare;
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane; agenţii de import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; proiectare de
software; instalarea de software; actualizarea
software-ului; dezvoltare de software;
întreţinere de software; servicii de
personalizare de software; închirierea de
software; închirieri de aplicaţii informatice;
inginerie software; servicii de consultanţă
pentru software; studii de proiecte privind
software-ul; software ca serviciu (SaaS);
infrastructură ca serviciu (laaS); platformă ca
serviciu (PaaS); cloud computing (furnizarea
de aplicaţii comerciale standard, servicii IT);
dezvoltare de soluţii de aplicaţii software de
calculator; instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator; proiectare la
comandă de pachete de software; furnizare de
servicii de aplicaţii informatice (ASP), şi
anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; servicii
tehnice pentru aplicaţii la sistemele
informatice mari şi mijlocii; furnizare de acces
temporar la programe de calculator
nedescărcabile; asigurarea utilizării temporare
de aplicaţii software nedescărcabile,
disponibile pe un site web; crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru terţi;
găzduire de site-uri web pentru terţi; găzduire
de date, fişiere, aplicaţii şi informaţii
computerizate; asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing; asigurarea utilizării
temporare de software; de operare online
nedescărcabil pentru reţele de calculatoare şi
servere; dezvoltare de programe de procesare
a datelor pe bază de comandă de la terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05650
(151) 24/08/2015
(732) PAPALA VICTOR, Str. Racari nr.

59, bl. 30A, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3,
031827, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cloud Accounting

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

9 Maşini de calcul pentru contabilitate;
software de calculator pentru contabilitate
inter-reţea în domeniul telecomunicaţiilor.
16 Registre (contabilitate) - tipărituri.
35 Contabilitate; contabilitate administrativă;
contabilitate managerială; contabilitate
computerizată; contabilitate informatizată;
contabilitate analitică; contabilitate de
gestiune; contabilitate şi audit; contabilitate
pentru terţi; consiliere (contabilitate) fiscală;
consultanţă (contabilitate) fiscală; consultanţă
fiscală (contabilitate); evidenţă contabilă şi
contabilitate; servicii de contabilitate
computerizată; planificarea obligaţiilor fiscale
(contabilitate); contabilitate, în special
evidenţa contabilă; consultanţă şi informaţii
privind contabilitatea; servicii de contabilitate
şi evidenţă contabilă; servicii de consultanţă
în contabilitatea comercială; furnizare de
informaţii în materie de contabilitate;
pregatirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate); servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie; servicii
de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole; consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate; servicii
de consiliere referitoare la declaraţiile de venit
(contabilitate); servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05634
(151) 24/08/2015
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA 

(540)

Calmindolor

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05635
(151) 24/08/2015
(732) S.C. REROPAM S.R.L., Nr. 343,

judeţul Bihor, , COMUNA BORS
ROMANIA 

(540)

STRADA 343

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05636
(151) 24/08/2015
(732) PASHAR COMIMPEX S.R.L., Sos.

Bucureşti - Urziceni, Nr.51, camera 1,
Jud. Ilfov, *, COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

DP DEFINING PERFECTION

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270514;

270522; 290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste

materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; umbrele şi bastoane. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05637
(151) 24/08/2015
(732) SV MERCOM S.R.L., Str.

Gurghiului nr. 65, jud. Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

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

(540)

PATICO DELICATESE

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05638
(151) 24/08/2015
(732) SV MERCOM S.R.L., Str.

Gurghiului nr. 65, jud. Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

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

(540)

PATICO

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05639
(151) 24/08/2015
(732) S.C. OTEROS FASHION STORE

S.R.L., Şos. Viilor nr. 14, bl. clad.
c21, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Oteros Fashion Store

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05640
(151) 24/08/2015
(732) S.C. HANSEATIC KONTOR

S.R.L., Aleea Secuilor D, nr. 1, bl. 24,
sc. 4, ap. 62, sector 4, 041516,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cafelim

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05643
(151) 24/08/2015
(732) Apple Inc., Infinite Loop nr. 1,, CA

95014, Cupertino S.U.A. 
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,

Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

RETINA

(300) Prioritate invocată:
 066637/24/02/2015/JM
  

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

14 Instrumente pentru măsurarea timpului;
ceasuri de mână; ceasuri de masă, perete;
ceasornice; cronografe pentru a fi utilizate ca
ceasornice; cronometre; curele de ceas; benzi
de ceas (watch bands); cutii pentru ceasuri de
mână, de masă, de perete şi instrumente
pentru măsurarea timpului; piese pentru
ceasuri de mână, de masă, de perete şi
instrumente pentru măsurarea timpului;
bijuterii.

˜˜˜˜˜˜˜


