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Cereri M|rci publicate în data de 12/08/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05186

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/08/2015 S.C. KPMG ADVISORY S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
CREDIT PAD

2 M 2015 05187

05/08/2015 S.C. FSG FOOD GROUP S.R.L.

PLANET BURGER

3 M 2015 05188

05/08/2015 S.C. FSG FOOD GROUP S.R.L.

PLANET BURGER BEST ON
EARTH

4 M 2015 05189

05/08/2015 TANASA ANDREEA ELENA

Gentlemen's BARBER SHOP
GROOMING AND LOUNGE

5 M 2015 05190

05/08/2015 S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
S.R.L.

TARALINI

6 M 2015 05191

05/08/2015 S.C. JOE FORCE EGALITATE
SECURITY S.R.L.

JOE FORCE EGALITATE
SECURITY

7 M 2015 05192

05/08/2015 S.C. EUROMOBILA PROD S.R.L.

MONTE CARLO

8 M 2015 05193

05/08/2015 S.C. TWINS CAFE S.R.L.

FRATELLI CARNIVALE

9 M 2015 05194

05/08/2015 S.C. TWINS CAFE S.R.L.

CARNIVALE BY FRATELLI

10 M 2015 05195

05/08/2015 S.C. TWINS CAFE S.R.L.

CARNIVALE

11 M 2015 05196

05/08/2015 S.C. SPARTA GUARD SECURITY SPARTA GUARD SECURITY
S.R.L.

12 M 2015 05197

05/08/2015 FOCA MARCEL - ADRIAN

DISPECERATUL CIVIC

13 M 2015 05198

05/08/2015 FOCA MARCEL - ADRIAN

DISPECERATUL SOCIAL

14 M 2015 05199

05/08/2015 DEACONU IONUT - CRISTIAN

ECOLOGISTUL

15 M 2015 05200

05/08/2015 S.C. CID GUARD S.R.L.

PAZA PROTECTIE CID GUARD
MONITORIZARE

16 M 2015 05201

05/08/2015 CORDA ADRIANA-CORINA

UPPTU

17 M 2015 05202

05/08/2015 S.C. TEKTRONIC S.R.L.

Softarena

18 M 2015 05203

05/08/2015 IONESCU TUDOR

iLoveMusic
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 05204

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
05/08/2015 TURCANU FLAVIUS-IOAN

CRAB

20 M 2015 05205

05/08/2015 ASOCIAÚIA NAÚIONAL{ DE
ARBITRAJ ÔI MEDIERE ÎN
SPORT

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de
pe lâng| AsociaÛia National| de
Arbitraj Õi Mediere în Sport

21 M 2015 05206

05/08/2015 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC ENERGIA VINE DE LA OAMENI
RELATIONS S.R.L.

22 M 2015 05207

05/08/2015 S.C. BERTIS S.R.L.

23 M 2015 05208

05/08/2015 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC ENERGIA VINE DE LA OAMENI
RELATIONS S.R.L.

24 M 2015 05209

05/08/2015 S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A. SABLE NOBLE

25 M 2015 05210

05/08/2015 S.C. BERTIS S.R.L.

26 M 2015 05211

05/08/2015 S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A. SABLE NOBLE. vinul de nisip
sauvignon blanc & chardonnay &
pinot gris

27 M 2015 05212

05/08/2015 S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A. SABLE NOBLE. vinul de nisip
feteasc| neagr| & merlot &
cabernet sauvignon

28 M 2015 05213

05/08/2015 ITLAND MULTIMEDIA S.R.L.

29 M 2015 05214

05/08/2015 S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A. SABLE NOBLE. vinul de nisip
merlot & cabernet sauvignon

30 M 2015 05215

05/08/2015 S.C. BIOEF S.R.L.

VITAPRIM

31 M 2015 05216

05/08/2015 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
RUNNERS CLUB

MARATONUL INTERNATIONAL
CLUJ NAPOCA

32 M 2015 05217

05/08/2015 S.C. METALBAC & FARBE S.A.

THERMOCOLOR

33 M 2015 05218

05/08/2015 VOINESCU BOGDAN FLORIN

edulce.ro

34 M 2015 05219

05/08/2015 VOINESCU BOGDAN FLORIN

Linia 21 PENTRU C{L{TORII
URBANE

35 M 2015 05220

05/08/2015 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

Baneasa Mall
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Denumire
Marc|
(540)

BIG mama

Bertikris

MUDSTER
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 05197
(151) 05/08/2015
(732) FOCA MARCEL - ADRIAN, Str.
Laguna Albastră nr. 2B, (Comuna
Corbeanca), Judeţul Ilfov, , SAT
CORBEANCA ROMANIA
(540)
DISPECERATUL CIVIC

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

(210) M 2015 05198
(151) 05/08/2015
(732) FOCA MARCEL - ADRIAN, Str.
Laguna Albastră nr. 2B, (Comuna
Corbeanca), Judeţul Ilfov, , SAT
CORBEANCA ROMANIA
(540)
DISPECERATUL SOCIAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
3
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calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05199
(151) 05/08/2015
(732) DEACONU IONUT - CRISTIAN,
Str. Fabricii nr. 25, sc. 1, et. 11, ap. 64,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:240105; 240108;
240115; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05200
(151) 05/08/2015
(732) S.C. CID GUARD S.R.L., Str.
Tineretului bl. 5/220, sc. B, et. 2, ap.
29, Judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA
(540)

PAZA PROTECTIE CID GUARD
MONITORIZARE

ECOLOGISTUL
(591) Culori revendicate:galben,
închis, vernil

verde
4
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260122; 260410;
270116; 270524; 290113;

precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 05203
(151) 05/08/2015
(732) IONESCU TUDOR, Str. Mureşenilor
nr. 10, ap. 4, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

iLoveMusic

(210) M 2015 05202
(151) 05/08/2015
(732) S.C. TEKTRONIC S.R.L., Str.
Spătar Angheluţă bl. 198, sc. A, ap.
12, judeţul Vaslui, , VASLUI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05204
(151) 05/08/2015
(732) TURCANU FLAVIUS-IOAN, Str.
Tablei nr. 8, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

(540)

Softarena
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260407; 260409;
260418; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

CRAB
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
270517;

5
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate pentru exerciţii fizice de uz
terapeutic; articole pentru exercitii fizice
pentru antrenament (pentru uz medical);
echipament pentru exerciţii fizice (dispozitive
de uz medical); greutăţi pentru exerciţii fizice
(adaptate pentru uz medical).
28 Aparate pentru exerciţii fizice; aparate
pentru antrenamente; aparate pentru tonifierea
corpului; aparate şi echipamente de sport;
aparate de interior pentru fitness; aparate
pentru exerciţii abdominale; articole pentru
gimnastică; greutăţi pentru fitness (incluse în
această clasă).
41 Activităţi sportive; antrenament sportiv;
coordonare de evenimente sportive în direct;
cursuri de exerciţii fizice; exploatarea
instalaţiilor sportive; furnizarea de instalaţii
pentru fitness şi exerciţii fizice; găzduirea de
ligi sportive fantezie; informaţii cu privire la
educaţia sportivă; închirierea de echipament
pentru sport (cu excepţia vehiculelor);
închirierea de echipamente sportiv sau pentru
exerciţii fizice; furnizarea de servicii
educaţionale referitoare la exerciţii fizice;
furnizarea de informaţii despre exerciţii fizice
pe un site web online; furnizarea de instalaţii
pentru practicarea exerciţiilor fizice în cluburi
de sport; furnizarea de echipament şi de
cursuri de pregătire în domeniul exerciţiilor
fizice; organizarea turneelor sportive;
organizarea de competiţii sportive şi
evenimente sportive; organizarea de
antrenamente de sport; producţie de
evenimente sportive; producţie de evenimente
sportive pentru radio; producţie de evenimente
sportive pentru filme; servicii de antrenament
pentru activităţi sportive; supravegherea
executării exercitiilor fizice; servicii pentru
furnizarea echipamentelor pentru exerciţii
fizice; servicii de divertisment legate de sport;

servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05205
(151) 05/08/2015
(732) ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE
ARBITRAJ ŞI MEDIERE ÎN
SPORT, Str. Maramureş nr. 14-16,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA
(540)
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de pe
lângă Asociaţia Natională de Arbitraj şi
Mediere în Sport
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

6

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in 05/08/2015

(210) M 2015 05187
(151) 05/08/2015
(732) S.C. FSG FOOD GROUP S.R.L.,
Bd. Unirii nr. 2, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2015 05188
(151) 05/08/2015
(732) S.C. FSG FOOD GROUP S.R.L.,
Bd. Unirii nr. 2, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

(540)

PLANET BURGER BEST ON EARTH
(591) Culori revendicate:roşu,
portocaliu închis
PLANET BURGER
(591) Culori revendicate:roşu,
portocaliu

galben,

(531) Clasificare Viena:080717; 080725;
270502; 290113;
galben,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:080717; 080725;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05189
(151) 05/08/2015
(732) TANASA ANDREEA ELENA, Bd.
Gavril Tudoras nr. 17, bl. B4, sc. A,
ap. 16, judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA

(210) M 2015 05190
(151) 05/08/2015
(732) S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Odei nr. 28B, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

(540)

TARALINI
(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.

Gentlemen's BARBER SHOP
GROOMING AND LOUNGE
(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
100505; 100509; 100511; 260120;
260122;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale: servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 05209
(151) 05/08/2015
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Constanta, , MURFATLAR
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05211
(151) 05/08/2015
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Constanta, , MURFATLAR
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV
(540)

SABLE NOBLE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05191
(151) 05/08/2015
(732) S.C. JOE FORCE EGALITATE
SECURITY S.R.L., Str. Stadionului
nr. 26, În Incinta Stadionului Ilie
Oana, Spaţiul A, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

SABLE NOBLE. vinul de nisip sauvignon
blanc & chardonnay & pinot gris
JOE FORCE EGALITATE SECURITY

(531) Clasificare Viena:030918; 031123;
060301; 060310; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:010102; 020917;
260104; 260113; 260121; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05212
(151) 05/08/2015
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Constanta, , MURFATLAR
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(210) M 2015 05192
(151) 05/08/2015
(732) S.C. EUROMOBILA PROD S.R.L.,
Calea Bucureşti nr. 122 A, judeţul
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

(540)
MONTE CARLO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

SABLE NOBLE. vinul de nisip fetească
neagră & merlot & cabernet sauvignon
(531) Clasificare Viena:030916; 060301;
060310; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05214
(151) 05/08/2015
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Constanta, , MURFATLAR
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(210) M 2015 05193
(151) 05/08/2015
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Str.
Glodeni nr 1-3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
FRATELLI CARNIVALE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05210
(151) 05/08/2015
(732) S.C. BERTIS S.R.L., Str. Câmpului
nr.3, Judeţul Covasna, 520037,
SFANTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

SABLE NOBLE. vinul de nisip merlot &
cabernet sauvignon
(531) Clasificare Viena:030918; 031107;
060301; 060310; 270501;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Bertikris

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:011517; 260103;
270502; 270508;

11
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(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 05213
(151) 05/08/2015
(732) ITLAND MULTIMEDIA S.R.L.,
Str. Urucu Adrian, nr. 1, bl. 20, sc. C,
et. 1, ap. 182, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05194
(151) 05/08/2015
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Str.
Glodeni nr 1-3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

MUDSTER
(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu (pantone 1655C)

CARNIVALE BY FRATELLI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

negru,

(531) Clasificare Viena:060104; 180109;
180123; 270508; 270510; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05195
(151) 05/08/2015
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Str.
Glodeni nr 1-3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 05196
(151) 05/08/2015
(732) S.C. SPARTA GUARD SECURITY
S.R.L., Str. Tunari nr. 26, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

(540)
CARNIVALE

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

˜˜˜˜˜˜˜

SPARTA GUARD SECURITY

(210) M 2015 05215
(151) 05/08/2015
(732) S.C. BIOEF S.R.L., Str. Iuliu Maniu
nr. 55, judeţul Braşov, 500091,
BRAŞOV ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
260121;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de investigaţii şi
protecţie a bunurilor.

VITAPRIM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Alimente pentru sugari, în special lapte praf.
29 Lapte praf.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; promovarea bunurilor altora;
licenţe de servicii şi produse pentru terţi;
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse şi servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii;
servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor
comerciale.
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii; organizarea
şi susţinerea colocviilor; servicii de
antrenament (instruire); organizarea
competiţiilor sportive; servicii educaţionale;
servicii pentru scopuri culturale sau
educaţionale; informaţii despre posibilităţi de
recreere; servicii de instruire; activităţi pentru
timpul liber şi placere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
publicare de cărţi, ziare, reviste, manuale,
instrucţiuni, pliante, afise; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; servicii de divertisment, educaţie
şi sport.

(210) M 2015 05216
(151) 05/08/2015
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
RUNNERS CLUB, Str. Plopilor nr.
42, ap. 26, judeţul Cluj, 400379,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

MARATONUL INTERNATIONAL
CLUJ NAPOCA
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020713; 070509; 260418; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitare în aer liber; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); producţia
de clipuri publicitare; prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de materiale publicitare,
prospecte, imprimate, eşantioane, de orice tip
şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
teleshopping; on-line într-o reţea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05217
(151) 05/08/2015
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,
DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA

(210) M 2015 05218
(151) 05/08/2015
(732) VOINESCU BOGDAN FLORIN,
Str. Intrarea Badeni, nr. 4, bl. Y7, sc.
A, ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
THERMOCOLOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini 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
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

edulce.ro
(531) Clasificare Viena:080125; 190103;
190301; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05219
(151) 05/08/2015
(732) VOINESCU BOGDAN FLORIN,
Str. Intrarea Badeni, nr. 4, bl. Y7, sc.
A, ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 05220
(151) 05/08/2015
(732) BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)
Baneasa Mall
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Linia 21 PENTRU CĂLĂTORII
URBANE
(531) Clasificare Viena:180111; 270502;
270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
geamantane şi valize; genţi din material textil,
genţi din piele.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05206
(151) 05/08/2015
(732) R O G A L S K I D A M A S C H I N
PUBLIC RELATIONS S.R.L., Str.
Grigore Moara, nr. 11, et. 3, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55bis, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 05207
(151) 05/08/2015
(732) S.C. BERTIS S.R.L., Str. Câmpului
nr.3, Judeţul Covasna, 520037,
SFANTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE
(540)

(540)
ENERGIA VINE DE LA OAMENI
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
172 C)

BIG mama
(531) Clasificare Viena:020323; 270302;
270502;

(531) Clasificare Viena:270501; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, cafenele-restaurant, servicii de
baruri, restaurante cu servire rapidă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05208
(151) 05/08/2015
(732) R O G A L S K I D A M A S C H I N
PUBLIC RELATIONS S.R.L., Str.
Grigore Moara, nr. 11, et. 3, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55bis, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05201
(151) 05/08/2015
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.
Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str. Radu
Voda, nr. 22B, sector 4 BUCURESTI
(540)

ENERGIA VINE DE LA OAMENI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

UPPTU
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2915 C)
(531) Clasificare Viena:260115; 270501;
290104;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de date magnetice, discuri de
înregistrare; compact discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitale; software;
mecanisme pentru aparate cu preplata; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; program de
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; hardware de
calculator; telefoane mobile; telefoane;
software-ul sistemului de operare; middleware
calculator; instrumente de dezvoltare de
software de calculator; sdoftware de calculator

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru utilizare ca interfaţă de programare a
aplicaţiilor (API); interfaţă de programare a
aplicaţiilor (API) pentru software de
calculator care facilitează servicii online
pentru reţele sociale, construirea de aplicaţii
de reţele sociale şi pentru a permite
recuperarea datelor, upload, download, acces
şi de gestionare; software de calculator pentru
a permite încărcarea, descărcarea, accesarea,
postarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul, de
streaming, care leagă, schimbul sau furnizarea
în alt mod medii sau informaţii prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii electronice; software descărcabil
e-commerce calculator pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; software pentru
trimiterea de alerte mesaje electronice şi
memento-uri prin internet; software pentru
transmiterea comenzilor şi pentru trimiterea şi
primirea de mesaje electronice prin
intermediul internetului.
35 Publicitate, agenţii de publicitate,
publicitate prin poştă, publicitate prin
corespondenţă directă, distribuirea
materialelor publicitare, publicitate online pe
o reţea de computere, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
promovarea produselor şi serviciilor altora
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; facilitarea schimbului şi vânzarea
de produse şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor informatice şi de
comunicaţii online; servicii de vânzare cu
amănuntul oferind livrarea de mass-media
digitale; servicii caritabile, şi anume
promovarea, sensibilizarea opiniei publice cu
privire la activiţăţile de caritate, filantropice,
de voluntariat; promovarea serviciilor publice
şi comunitare şi activităţilor umanitare;
asigurarea pieţei on-line pentru vânzătorii de

bunuri şi/sau servicii; furnizarea unui site web
pentru conectarea vânzătorilor cu
cumpărătorii; furnizarea unui site web
informare a consumatorilor în domeniul de
cadouri; promovarea produselor şi serviciilor
altora prin furnizarea unui site web sugestii de
cadouri, servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă.
38 Telecornunicatii; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor,
transmiterea mesajelor, poştă electronică,
servicii de chat; comunicare vocală prin
internet (IP), servicii de telefonie; servicii de
turnare web; comunicare prin calculator şi
dispozitive electronice mobile; asigurarea
accesului la calculator, electronice şi baze de
date on-line; servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmitere electronică a datelor,
mesaje şi informaţii; furnizarea de forumuri
online pentru comunicarea pe teme de interes
general; furnizarea de legături de comunicaţii
on-line care transferă utilizatorii site-ului web
la alte pagini web locale şi globale; facilitarea
accesului la site-uri web terţi, prin intermediul
unui conector universal; furnizarea de camere
de chat online si buletine electronice; audio,
text şi de difuzare video de servicii faţă de alte
reţele de comunicaţii şi anume calculator sau,
încărcarea, postarea, afişarea, etichetarea şi
transmiterea electronică de date, informaţii,
audio şi imagini video; asigurarea accesului la
baze de date informatice în domeniul
socializării prin internet.
41 Educaţie; furnizare de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; reviste şi jurnalele de web
electronic; furnizarea de resurse online pentru
dezvoltatorii de software; furnizarea din
calculator a bazelor de date electronice şi
on-line în domeniul divertismentului şi în
domeniile secundare, colegial, grupuri sociale
19
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întâlnirilor, evenimentelor şi discuţiilor
interactive prin reţele de comunicaţii; furnizor
de servicii de aplicaţii (ASP) de servicii, şi
anume, găzduire de aplicaţii software de
calculator ale terţilor; furnizor de servicii de
aplicaţii (ASP) cu software pentru a permite
sau facilita încărcarea, descărcarea, de
streaming, postarea, afişarea, blogging-ul, care
leagă, schimbul sau alt furnizarea de medii sau
informaţii prin reţele de comunicaţii
electronice; furnizarea unui serviciu de reţea
online care permite utilizatorilor să transfere
date de identitate personale şi partaja personal,
identifica datele cu şi între mai multe site-uri
web; furnizarea de tehnologie oferind site web
care permite utilizatorilor online să creeze
profiluri personale care conţin informaţii de
social networking şi de a transfera şi partaja
astfel de informaţii între mai multe site-uri
web; furnizarea de informaţii de la indexuri şi
baze de date cu informaţii căutate, inclusiv
texte, documente electronice, baze de date,
grafică şi informaţii audiovizuale, pe reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; furnizarea de
utilizare temporară de aplicaţii software
nedescărcabile pentru reţele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmisie de
conţinut audio, video, imagini fotografice,
text, grafice şi date; servicii informatice în
natură de pagini web personalizate care conţin
informaţii sau specificate definite de
utilizator, profiluri personale, audio, video,
imagini fotografice, text, grafice şi date;
servicii informatice, şi anume, furnizarea de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
într-o reţea globală de calculator oferind
non-descărcabile software de e-commerce,
pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacţii electronice de afaceri prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare; servicii informatice, şi anume,
furnizor de servicii de aplicaţii cu interfaţă de

şi de interes comunitar; servicii de partajare a
fotografiilor şi a clipurilor video, reviste
electronice şi jurnalele de web care au un
conţinut specificat sau generat de utilizator,
servicii de editare electronică pentru terţi;
servicii de divertisment, respectiv facilitarea
serviciilor interactive între un jucător şi alţi
jucători prin intermediul reţelelor informatice
sau de comunicaţii; furnizarea de informaţii
despre jocuri de calculator online şi jocuri
video prin reţele de calculatoare sau de
comunicaţii; organizarea şi desfăşurarea
concursurilor pentru jucători video şi jucătorii
de jocuri pe calculator; programe de premiere
concursuri şi de stimulare menite să
recunoască, recompenseze şi încurajeze
persoanele şi grupurile care se angajează în
auto-îmbunătăţirea, auto-împlinirea vieţii,
precum şi caritatea, filantropia, voluntariatul,
serviciile publice şi comunitare.
42 Proiectare şi dezvoltare hardwae şi
software, servicii informatice; furnizor de
servicii de aplicare (ASP); furnizarea de
informaţii de la indexuri interogabile şi baze
de date de informaţii; asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii software
nedescărcabile; servicii hardware şi
consultanţă software; informaţii referitoare la
tehnologia informatică furnizate on-line
dintr-o reţea de calculatoare globală sau pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
oferind motoare de căutare pentru obţinerea
datelor prin intermediul reţelelor de
comunicaţii; operează motoare de căutare;
servicii informatice, şi anume crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii
înregistraţi pentru organizarea grupurilor şi
evenimente, să participe la discuţii, şi să se
angajeze în viaţa socială, de afaceri şi crearea
de reţele comunitare; servicii informatice, şi
anume găzduire facilităţi electronice pentru
terţi pentru organizarea şi desfăşurarea
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programare a aplicaţiilor (API) software
pentru furnizarea sugestii de cadouri şi pentru
a permite utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare; şi software-ul
ca serviciu (SaaS) servicii cu software pentru
furnizarea sugestii de cadouri, trimiterea de
alerte mesaj electronic, pentru transmiterea
comenzilor şi trimiterea şi primirea de mesaje
electronice, precum şi pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacţii
electronice de afaceri prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare.
45 Licenţierea software-urilor de computer şi
de program, servicii matrimoniale, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
a satisface nevoile indivizilor; prezentări
sociale, servicii de reţea şi de întâlniri;
furnizarea de servicii sociale şi de informaţii
în domeniul dezvoltării personale, respectiv
autoperfecţionare, auto-împlinire, de caritate,
filantropice, de voluntariat, servicii publice şi
comunitare, precum şi activităţi umanitare.

(210) M 2015 05186
(151) 05/08/2015
(732) S.C. KPMG ADVISORY S.R.L.,
Victoria Business Park, DN 1, Şos.
Bucureşti Ploieşti nr. 69-71, sector 1,
013685, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CREDIT PAD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; baze de date computerizate
(sistematizarea informaţiilor în baze de date);
intermedieri căutări de fişiere informatice în
baze de date pentru terţi; furnizarea de bunuri
şi servicii a unei pieţe on-line pentru
cumpărători şi vânzători.
42 Furnizarea de servicii externalizate în
domeniul tehnologiei informaţiei.
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