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11.08.2015

Cereri Mărci publicate în data de 18.08.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05317

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/08/2015 CIUCĂ OANA LAVINIA PFA

Denumire
Marcă
(540)
Capital Cultural

2 M 2015 05318

11/08/2015 S.C. LEMNKING MANUFACTORY F&J
S.R.L.

3 M 2015 05319

11/08/2015 S.C. SAGILE COM S.R.L.

MASTER GREEN

4 M 2015 05320

11/08/2015 S.C. SAGILE COM S.R.L.

OLIVERIS SALATA ASORTATĂ
FRUMUSEŢII

5 M 2015 05321

11/08/2015 S.C. SAGILE COM S.R.L.

SHAKE AND GO

6 M 2015 05322

11/08/2015 S.C. NETAGRO S.R.L.

NETAGRO

7 M 2015 05323

11/08/2015 THE COCA-COLA COMPANY

ALEGE CEEA CE CONTEAZA

8 M 2015 05324

11/08/2015 S.C. BUZZ STORE S.R.L.

BUZZStore Test.Like.Share.

9 M 2015 05325

11/08/2015 PROFESSIONAL SILENCE
SECURITY GUARD S.R.L.

PROFESSIONAL SILENCE
SECURITY GUARD P.S.S.G

10 M 2015 05326

11/08/2015 S.C. ADELAIDA IMPEX S.R.L.

ADELAIDA electronic
components

11 M 2015 05327

11/08/2015 S.C. MALINA LUX S.R.L.

MONTANA FOOD

12 M 2015 05328

11/08/2015 ORIGIN INTERNATIONAL S.R.L.

ORIGIN

13 M 2015 05329

11/08/2015 MOHAMMED MARWAN DAAS

Marwan

14 M 2015 05330

11/08/2015 DRAGOTEANU DRAGOS

VOTEAZA PENTRU TINE

15 M 2015 05331

11/08/2015 NEAGU OVIDIU

SINGLES EVENTS

16 M 2015 05332

11/08/2015 NEAGU OVIDIU

SEO MAXIM

17 M 2015 05333

11/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

TRAPPISTA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 05334

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/08/2015 S.C. ROMPARD S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ROMPARD

19 M 2015 05335

11/08/2015 GAMEWORLD BRAND LIMITED

20 M 2015 05336

11/08/2015 OLARIU IULIANA CRISTINA

KARNAVAL

21 M 2015 05337

11/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

SARINA

22 M 2015 05338

11/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

PURE LAND

23 M 2015 05339

11/08/2015 RAZVAN GABRIEL NICOLAE

CLINICA COPIILOR

24 M 2015 05340

11/08/2015 S.C. INTERNATIONAL
MANPOWER SOLUTIONS S.R.L.

MyNextJob

2
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(210) M 2015 05327
(151) 11/08/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA

(210) M 2015 05328
(151) 11/08/2015
(732) ORIGIN INTERNATIONAL
S.R.L., Str. Petre Lintes nr. 4, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)
MONTANA FOOD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

ORIGIN
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare; răcitoare de apa,
purificatoare de apă (aparate).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse, inclusiv răcitoare şi
purificatoare de apa (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau

˜˜˜˜˜˜˜

3
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publicitare; marketing.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; distribuţie
de racitoare şi purificatoare de apă.
40 Închirierea de răcitoare; închirierea de
purificatoare de apă.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2015 05329
(151) 11/08/2015
(732) MOHAMMED MARWAN DAAS,
B-dul. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2,
sc. C, ap. 117, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) E C O I N T E L L E C T C A B I N E T
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 05322
(151) 11/08/2015
(732) S.C. NETAGRO S.R.L., Calea
Bucureştilor nr. 21, judeţul Ilfov, ,
VIDRA ROMANIA
Marwan

(540)

(591) Culori revendicate:verde, alb

NETAGRO

(531) Clasificare Viena:050314; 260118;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, comerţ cu ridicata
şi amănuntul al importurilor pentru agricultură
(îngrăşăminte, pesticide, erbicide, foliare);
seminţelor şi materialelor pentru plantat.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar; suplimente dietetice pentru uz uman
şi animale, alimente pentru sugari.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
sosuri (condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05330
(151) 11/08/2015
(732) DRAGOTEANU DRAGOS, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 3,
et. 11, ap. 93, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05317
(151) 11/08/2015
(732) CIUCĂ OANA LAVINIA PFA, Str.
Frunzei nr. 11, sc. B, et. 1, ap. 6,
judeţul Sibiu, 550048, SIBIU
ROMANIA
(540)

VOTEAZA PENTRU TINE
Capital Cultural
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, publicitate cu scop electoral,
expoziţii cu caracter publicitar; publicitate.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii
(inclusiv ziare şi reviste cu caracter periodic);
distribuirea/difuzarea de publicaţii cu caracter
electoral, distribuirea/difuzarea de materiale
cu caracter electoral.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare şi conducere
de concursuri cu caracter electoral, organizare
şi conducere de simpozioane cu caracter
electoral, publicare cărţi (inclusiv pentru
scopuri electorale), organizare de mitinguri şi
întruniri cu caracter electoral; activităţi cu
caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi susţinerea candidaţilor în
campania electorală, organizare de concursuri
de frumuseţe (inclusiv pentru scopuri
electorale), organizare de evenimente, mese
rotunde (inclusiv pentru scopuri electorale),
manifestări culturale, învăţământ politic,
divertisment în scopuri electorale, organizare
de spectacole (inclusiv pentru scopuri
electorale), servicii de traducere (inclusiv
pentru scopuri electorale), organizare de
jocuri (inclusiv pentru scopuri electorale).

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05323
(151) 11/08/2015
(732) THE COCA-COLA COMPANY,
One Coca-Cola Plaza, 30313,
ATLANTA S.U.A. GEORGIA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05318
(151) 11/08/2015
(732) S . C .
L E M N K I N G
MANUFACTORY S.R.L., Comuna
Părscov nr. 256, Clădirea C24, judeţul
Buzău, , SAT PĂRSCOV 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

ALEGE CEEA CE CONTEAZA
(540)
(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.

F&J

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
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.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05331
(151) 11/08/2015
(732) NEAGU OVIDIU, Str. Matei Basarab
106, bl. 73, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
SINGLES EVENTS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05324
(151) 11/08/2015
(732) S.C. BUZZ STORE S.R.L.,
Prelungirea Ghencea nr. 289-293, sc.
1, ap. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 05319
(151) 11/08/2015
(732) S.C. SAGILE COM S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri nr. 21, judeţul
Bihor, 410072, ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

(540)

BUZZStore Test.Like.Share.
MASTER GREEN
(591) Culori revendicate:galben, maro

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270508;

(531) Clasificare Viena:031304; 031324;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate online; publicitate
şi marketing; servicii de publicitate;
publicitate şi reclamă; organizarea de
publicitate; publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; servicii de
publicitate digitală; servicii de publicitate şi
marketing; servicii de publicitate şi reclamă;
servicii de agenţie de publicitate; servicii de
promovare şi publicitate; consultanţă în
publicitate şi marketing; servicii de reclamă şi
publicitate; cercetare de piata pentru
publicitate; servicii de publicitate furnizate pe
internet; servicii de publicitate, marketing şi
promovare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe prospete
şi legume; seminţe; plante şi flori naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05320
(151) 11/08/2015
(732) S.C. SAGILE COM S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri nr. 21, judeţul
Bihor, 410072, ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(210) M 2015 05321
(151) 11/08/2015
(732) S.C. SAGILE COM S.R.L., Str.
Vasile Alecsandri nr. 21, judeţul
Bihor, 410072, ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

(540)

OLIVERIS SALATA ASORTATĂ
FRUMUSEŢII
SHAKE AND GO

(591) Culori revendicate:alb, verde, gri
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;
270507;

(531) Clasificare Viena:110302; 261325;
270502; 270519;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe
prospete şi legume; seminţe; plante şi flori
naturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe prospete
şi legume; seminţe; plante şi flori naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05325
(151) 11/08/2015
(732) PROFESSIONAL SILENCE
SECURITY GUARD S.R.L., Str.
Sinaia nr. 3C, ap. 21, et. 1, Judeţul
Mureş, 540319, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05332
(151) 11/08/2015
(732) NEAGU OVIDIU, Str. Matei Basarab
106, bl. 73, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
SEO MAXIM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Crearea şi întreţinerea site-urilor web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
PROFESSIONAL SILENCE SECURITY
GUARD P.S.S.G

(210) M 2015 05333
(151) 11/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:010105; 240105;
240107; 240117; 260113; 260115;
260116; 260121;

(540)

(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.

TRAPPISTA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05334
(151) 11/08/2015
(732) S.C. ROMPARD S.R.L., Calea
Moldovei nr. 213, judeţul Bacău,
600351, BACĂU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05335
(151) 11/08/2015
(732) G A M E W O R L D
BRAND
LIMITED, 48 Erimi, 4630,
LIMASSOL ELLADOS CIPRU
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

ROMPARD
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(531) Clasificare Viena:241501; 241515;
260725; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; 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.
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare.
19 Materiale de construcţie nemetalice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor.
37 Construcţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru,
turquoise
(531) Clasificare Viena:170201; 170202;
170204; 260112; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, jocuri electronice de noroc,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede, aparate de redare a
compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
10
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de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

(210) M 2015 05336
(151) 11/08/2015
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.
Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
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)

KARNAVAL
(591) Culori revendicate:alb, galben, roşu,
albastru
(531) Clasificare Viena:250301; 261103;
261113; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzari pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: foi absorbante din hârtie sau
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pentru produsele: foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; plase conice din hârtie; saci (pungi,
plicuri) din hârtie sau plastic, pentru ambalat;
pungi pentru microunde; saci de gunoi din
hârtie sau plastic; învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie; ambalaje pentru sticle din
carton sau hârtie; cutii din carton sau hârtie;
materiale de ambalat cu bule; articole din
carton; tuburi din carton; suporturi de hârtie;
filtre din hârtie pentru cafea; saci de gunoi din
hârtie sau plastic; hârtie igienică; şerveţele de
hârtie pentru masă; hârtie de ambalat; rolă de
folie din plastic pentru paletizare; folie din
plastic pentru ambalare; materiale plastice
pentru modelare; prosoape din hârtie; cădiţe
portabile, pentru copii; bazine (recipiente);
coşuri pentru uz casnic; termosuri pentru
băuturi; cutii pentru dulciuri; cutii de săpun;
coşuri de pâine, de uz casnic; cutii de pâine.
coşuri de gunoi; găleţi; recipiente pentru uz
casnic sau pentru bucătărie; forme pentru
copt; forme de prăjituri; ustensile pentru uz
casnic; tăvi din hârtie, pentru uz casnic;
răcitoare (vase pentru gheaţă); lăzi frigorifice
portabile non-electrice; ustensile cosmetice;
pahare din plastic sau hârtie; aparate de
odorizare de uz personal; vase; recipiente
pentru săpun; farfurii de unică folosinţă; sticle
pentru călătorie; pahare de băut; paie; vase de
băut; sticle (recipiente); mănuşi pentru uz
casnic; recipiente pentru bucătărie; ustensile
de bucătărie; cutii pentru reziduuri; farfurii
din hârtie; odorizante; pulverizatoare de
parfum; coşuri de picnic accesorizate, inclusiv
vase; boluri de salată; farfurioare; cupe
(veselă); seturi de condimente; dispozitive de
stropire; tăvi pentru uz casnic; tăvi din hârtie,
pentru uz casnic; cosuri de hârtii.

plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; plase conice din hârtie; saci (pungi,
plicuri) din hârtie sau plastic, pentru ambalat;
pungi pentru microunde; saci de gunoi din
hârtie sau plastic; învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie; ambajale pentru sticle din
carton sau hârtie; cutii din carton sau hârtie;
materiale de ambalat cu bule; articole din
carton; tuburi din carton; suporturi de hârtie;
filtre din hârtie pentru cafea; saci de gunoi din
hârtie sau plastic; hârtie igienică; şerveţele de
hârtie pentru masă; hârtie de ambalat; rolă de
folie din plastic pentru paletizare; folie din
plastic pentru ambalare; materiale plastice
pentru modelare; prosoape din hârtie; cădiţe
portabile, pentru copii; bazine (recipiente);
coşuri pentru uz casnic; termosuri pentru
băuturi; cutii pentru dulciuri; cutii de săpun;
coşuri de pâine, de uz casnic; cutii de pâine;
coşuri de gunoi; găleţi; recipiente pentru uz
casnic sau pentru bucătărie; forme pentru
copt; forme de prăjituri; ustensile pentru uz
casnic; tăvi din hârtie, pentru uz casnic;
răcitoare (vase pentru gheaţă); lăzi frigorifice
portabile non-electrice; ustensile cosmetice;
pahare din plastic sau hârtie; aparate de
odorizare de uz personal; vase; recipiente
pentru săpun; farfurii de unică folosinţă; sticle
pentru călătorie; pahare de băut; paie; vase de
băut; sticle (recipiente); mănuşi pentru uz
casnic; recipiente pentru bucătărie; ustensile
de bucătărie; cutii pentru reziduuri; farfurii
din hârtie; odorizante; pulverizatoare de
parfum; coşuri de picnic accesorizate, inclusiv
vase; boluri de salată; farfurioare; cupe
(veselă); seturi de condimente; dispozitive de
stropire; tăvi pentru uz casnic; tăvi din hârtie,
pentru uz casnic; coşuri de hârtii.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
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(531) Clasificare Viena:180505; 180506;
270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 05326
(151) 11/08/2015
(732) S.C. ADELAIDA IMPEX S.R.L.,
Str. Brestei nr. 118, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

ADELAIDA electronic components
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270512; 270517;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05340
(151) 11/08/2015
(732) S . C .
INTERNATIONAL
MANPOWER SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Nicolae Iorga nr. 28, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)
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MyNextJob
(591) Culori revendicate:galben (pantone
130U), albastru (pantone 302U)
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(210) M 2015 05339
(151) 11/08/2015
(732) RAZVAN GABRIEL NICOLAE,
Str. Ion Nistor nr. 4, bl. B4, sc. D, ap.
24, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA
(540)
CLINICA COPIILOR

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05337
(151) 11/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii oferite de o clinică medicală
pentru copii.
˜˜˜˜˜˜˜

SARINA
(210) M 2015 05338
(151) 11/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)
PURE LAND

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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