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Cereri M|rci publicate în data de 19/08/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05228

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/08/2015 BILDEA ANA-MARIA

Denumire
Marc|
(540)
Cheesecake Museum

2 M 2015 05341

12/08/2015 S.C. ANTHONY FORTUNE EXIMP ANTHONY
S.R.L.

3 M 2015 05342

12/08/2015 DANG HAI LAM

DRAGONLINE.RO

4 M 2015 05343

12/08/2015 S.C. MALINA LUX S.R.L.

BACON SANDWICH

5 M 2015 05344

12/08/2015 S.C. NICBAC PROD S.R.L.

NICBAC. CARNE PREMIUM.
FERME PROPRII. ABATOR
Alegerea corect|!

6 M 2015 05345

12/08/2015 EDIMOH MARGARET

mej MAGGIE EDIMOH jewelry

7 M 2015 05346

12/08/2015 S.C. CHIMPEX S.A.

An Ameropa Company CHIMPEX
trust and competence

8 M 2015 05347

12/08/2015 S.C. DECOLANT S.R.L.

Crazy Pizza

9 M 2015 05348

12/08/2015 S.C. TERAPIA S.A.

PADUDEN Express Forte

10 M 2015 05349

12/08/2015 S.C. TERAPIA S.A.

SUN ASPENTER

11 M 2015 05350

12/08/2015 S.C. TERAPIA S.A.

KETAHOB

12 M 2015 05351

12/08/2015 S.C. POP INDUSTRY S.R.L.

REPO Afaceri pe roÛi

13 M 2015 05352

12/08/2015 CERCEL C{LIN

zedbra

14 M 2015 05353

12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

LACTIMA

15 M 2015 05354

12/08/2015 BILDEA ANA-MARIA

Podium One

16 M 2015 05355

12/08/2015 S.C. COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN S.R.L.

BuHuHuu...

17 M 2015 05356

12/08/2015 S.C. COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN S.R.L.

GUESS WHO?
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 05357

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/08/2015 S.C. COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
X IMPALE HERE!

19 M 2015 05358

12/08/2015 S.C. COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN S.R.L.

THE GAME. ARE YOU IN?

20 M 2015 05359

12/08/2015 S.C. COMPANIA DE
ADMINISTRARE A DOMENIULUI
BRAN S.R.L.

STAY AWAY!

21 M 2015 05360

12/08/2015 ADINA - DANIELA SOCOLIUC

DOLARTE

22 M 2015 05361

12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

BOGDÁNYI

23 M 2015 05362

12/08/2015 S.C. EXPANS S.R.L.

Seara pe deal

24 M 2015 05363

12/08/2015 AZOITEI LUCIAN

40 Forty Management &
Investments

25 M 2015 05364

12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

ÖCSI

26 M 2015 05365

12/08/2015 AZOIÚEI LUCIAN

CENTRAL DISTRICT

27 M 2015 05366

12/08/2015 S.C. SEA ROMANIA S.R.L.

SURUBURI SI ELEMENTE DE
ASAMBLARE

28 M 2015 05367

12/08/2015 S.C. SEA ROMANIA S.R.L.

MUNGO

29 M 2015 05368

12/08/2015 ÚIÚONEA IULIAN SORIN

traxilvania ATV AND
SNOWMOBILE WILD TOURS

30 M 2015 05369

12/08/2015 S.C. TERAPIA S.A.

SUN FARINGOSEPT

31 M 2015 05370

12/08/2015 MERCURIAN TIBERIU OCTAVIAN NOAPTEA ALBA A TEATRULUI
PFA

32 M 2015 05371

12/08/2015 S.C. ROBRAND CONSULTANÚ{
ÔI PROMOVARE S.R.L.

robrand în|lÛ|m branduri

33 M 2015 05372

12/08/2015 GRUIANU GAMBRA GABRIELA
LIGIA

FEMEIA VIITORULUI

34 M 2015 05373

12/08/2015 ASLAN EGEVIT

SALI'S TACO & TURKISH FOOD

35 M 2015 05374

12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

BRAVOS
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 05375

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
BRILL STAR

37 M 2015 05376

12/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

SOFTIN

38 M 2015 05377

12/08/2015 S.C. OCTOGON S.R.L.

tibi

39 M 2015 05378

12/08/2015 S.C. OCTOGON S.R.L.

MACI
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produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de crema pentru prăjituri şi plăcinte;
pesmeciori (prăjituri); praf pentru prăjituri;
prafuri pentru prăjituri; preparate aromatice
pentru prăjituri; prăjiturici uscate (patiserie);
prăjituri pentru ceai; prăjituri cu căpsuni; praf
pentru prepararea prăjiturilor; prăjituri
pavlova preparate cu alune; prăjituri din aluat
prăjit (karintoh); prăjituri din orez cleios
(chapsalttock); decoraţiuni din ciocolată
pentru prăjituri; decoraţiuni din bomboane
pentru prăjituri; prăjituri din orez zdrobit
(mochi); prăjituri pe bază de îngheţată;
prăjituri pavlova cu gust de alune; prăjituri din
ovaz pentru consum uman; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri chinezeşti în
formă de lună; prăjituri chinezeşti (traditionale
pentru festivalul lunii); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; prăjituri pentru
ceai cu ciocolată şi lapte; prăjituri înăbuşite în
stil japonez (mushi-gashi); prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi); prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcaleţul (gyuhi);
prăjituri uscate din făină de orez cu zahăr
(rakugan); prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi); foi de
placintă; torturi; tort cu caramel; torturi de
îngheţată; plăcinte; plăcinte gătite; plăcinte
proaspete; plăcinte fără carne; plăcinte cu
dovleac; plăcinte cu măr; plăcinte cu legume;
plăcinte cu ouă; plăcinte cu răvaş; plăcinte cu
carne; plăcinte cu vânat; plăcinte cu peşte;
plăcinte dulci sau sărate; plăcinte cu carne
tocată; plăcinte cu carne (preparate); plăcinte
cu iaurt congelate; plăcinte cu carne de pasare;
plăcinte cu carne de porc; coca crocantă
preparata, pentru plăcinte; plăcinte cu carne de
pasare sau de vânat; plăcinte cu crab.

(210) M 2015 05228
(151) 12/08/2015
(732) BILDEA ANA-MARIA, Str. Şos.
Olteniţei, nr. 181, bl. G76, sc. 2, et. 3,
ap. 65, Jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA
(540)
Cheesecake Museum
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cutii din carton pentru prăjituri;
decoraţiuni din hârtie pentru prăjituri.
21 Forme de prăjituri; forme pentru coptul
prăjiturilor; platouri cu capac pentru prăjituri
sau torturi; forme pentru prăjituri; tăvi pentru
prăjituri; forme de copt prăjituri; forme de
inele pentru prăjituri; forme de copt pentru
prăjituri; forme de prăjituri, din metale
comune; forme de prăjituri, din metal comun;
forme de prăjituri, din materiale nemetalice;
suporturi de prăjituri din materiale nemetalice;
forme de tort; suporturi pentru tort.
29 Umplutură de carne pentru plăcinte;
umpluturi de fructe pentru plăcinte; umpluturi
pe bază de fructe pentru plăcinte.
30 Dulciuri (bomboane); prăjituri; piscoturi
(prăjituri); prăjituri îngheţate; glazură de
prăjituri; amestecuri pentru prăjituri; preparate
pentru prăjituri; prăjituri cu ciocolată; prăjituri
cu brânză; prăjituri cu fructe; aluat de
prăjituri; prăjituri cu cremă; arome pentru
prăjituri; glazuri pentru prăjituri; glazura
pentru prăjituri; aluat pentru prăjituri; prăjituri
cu fructe glasate; aluat congelat pentru
prăjituri; prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri
din iaurt îngheţate; amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; prăjituri cu blat pufos congelate;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05357
(151) 12/08/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
A D M I N I S T R A R E
A
DOMENIULUI BRAN S.R.L.,
Comuna Bran, Str. G-ral. Traian
Moşoiu, nr. 24, Casa "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
Judeţul Braşov, , SAT BRAN
ROMANIA
(740) VREMESCU & ASOCIAŢII CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05372
(151) 12/08/2015
(732) GRUIANU GAMBRA GABRIELA
LIGIA, Str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc.
1, ap. 17, sector 4, 040372,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
FEMEIA VIITORULUI
(300) Prioritate invocată:
/22/03/2015/RO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de prezentări în scop comercial;
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor; servicii de agenţie pentru
organizarea de prezentări de afaceri;
planificare şi organizare de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare; publicitate în reviste, broşuri
şi ziare; întocmirea de texte de publicitate
comercială; servicii de publicitate, marketing
şi promovare; abonament la un pachet media
de informaţii.
38 Servicii de difuzare video, audio şi tv;
difuzare de programe video şi audio prin
internet; servicii pentru conferinţe în reţea.
41 Organizare de conferinţe; servicii de
conferinţe; organizare de conferinţe
educaţionale; organizare de seminarii şi
conferinţe; organizare de reuniuni şi
conferinţe; organizarea şi conducerea de
conferinţe; coordonare de conferinţe de
afaceri; organizarea de conferinţe educaţionale
anuale; organizare de cicluri de conferinţe;
organizare de conferinţe cu scopuri educative;
organizare de conferinţe în domeniul

X IMPALE HERE!
(531) Clasificare Viena:241705; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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educaţionale; servicii educaţionale pentru
personalul de conducere; susţinere de
prelegeri pe teme educaţionale; planificare de
prelegeri în scopuri educaţionale; servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare;
organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale; organizarea de convenţii în
scopuri educaţionale; producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire.
˜˜˜˜˜˜˜

instruirii; organizarea de conferinţe referitoare
la educaţie; organizare de conferinţe în
scopuri educaţionale; organizarea de
conferinţe în scopuri recreative; educaţie şi
instruire; educaţie şi divertisment; prezentări
audiovizuale; prezentări de spectacole în
direct; organizare de prezentări în scopuri
recreative; organizare de prezentări cu scopuri
educative; organizare de prezentări în scopuri
culturale; servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative; producţie de înregistrări
audio şi video pe suporturi audio şi video;
servicii de înregistrare audio şi video;
producţie audio şi video şi fotografie;
producţie de înregistrări educative audio şi
video; planificare de conferinţe cu scopuri
educative; realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe; organizare de conferinţe cu
privire la educaţie; organizarea şi conducerea
de conferinţe şi seminarii; organizare şi
coordonare de conferinţe şi congrese;
organizare de conferinţe referitoare la
formarea profesională; organizare de
conferinţe în materie de activităţi culturale;
organizare şi coordonare de conferinţe,
congrese şi simpozioane; elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferinţele
profesionale; organizare şi coordonare de
conferinţe cu caracter comercial şi de afaceri;
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative; servicii de
consultanţă şi informare referitoare la
pregătirea, coordonarea şi organizarea de
conferinţe; administrarea serviciilor
educaţionale; organizare de simpozioane
educaţionale; organizare de expoziţii
educaţionale; închirierea de materiale
educaţionale; furnizare de cursuri
educaţionale; servicii educaţionale pe
calculator; servicii educaţionale de sprijin;
servicii educaţionale de tip coaching;
planificare de seminare în scopuri

(210) M 2015 05358
(151) 12/08/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
A D M I N I S T R A R E
A
DOMENIULUI BRAN S.R.L.,
Comuna Bran, Str. G-ral. Traian
Moşoiu, nr. 24, Casa "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
Judeţul Braşov, , SAT BRAN
ROMANIA
(740) VREMESCU & ASOCIAŢII CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI
(540)

THE GAME. ARE YOU IN?
(531) Clasificare Viena:020123; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
6
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bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(210) M 2015 05350
(151) 12/08/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05349
(151) 12/08/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

KETAHOB

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; aciuni de promovare; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

SUN ASPENTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; aciuni de promovare; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05373
(151) 12/08/2015
(732) ASLAN EGEVIT, Str. Scarlat Virnav
nr. 1B, judeţul Constanţa, 905600,
MEDGIDIA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05374
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)
BRAVOS
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

SALI'S TACO & TURKISH FOOD
(591) Culori revendicate:negru, roşu bordo,
galben auriu
(531) Clasificare Viena:230101; 261509;
270502; 290113;
(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;
lapte şi produse lactate; preparate şi
semipreparate proaspete şi congelate din
carne; produse de tip fast-food.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; produse
de patiserie cu carne; produse de tip fast-food.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de alimentaţie
publică tip restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05359
(151) 12/08/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
A D M I N I S T R A R E
A
DOMENIULUI BRAN S.R.L.,
Comuna Bran, Str. G-ral. Traian
Moşoiu, nr. 24, Casa "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
Judeţul Braşov, , SAT BRAN
ROMANIA
(740) VREMESCU & ASOCIAŢII CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05375
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)
BRILL STAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05376
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

STAY AWAY!
(531) Clasificare Viena:050901; 050921;
170213; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

SOFTIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05351
(151) 12/08/2015
(732) S.C. POP INDUSTRY S.R.L., Str.
Cireasov nr. 12, Jud. Olt, 230070,
SLATINA ROMANIA

(210) M 2015 05377
(151) 12/08/2015
(732) S.C. OCTOGON S.R.L., B-dul
Frăţiei nr. 19, bl. 7, judeţul Harghita,
530172, MIERCUREA CIUC
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)

REPO Afaceri pe roţi
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:150709; 180121;
261112; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

tibi
(531) Clasificare Viena:050706; 080122;
250119; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă: în special bomboane,
ciocolată, dulciuri, drajeuri romboidale,
fondante, gume de mestecat, altele decât uz
medical, îngheţată, marţipan.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
10
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(210) M 2015 05378
(151) 12/08/2015
(732) S.C. OCTOGON S.R.L., B-dul
Frăţiei nr. 19, bl. 7, judeţul Harghita,
530172, MIERCUREA CIUC
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)

(210) M 2015 05365
(151) 12/08/2015
(732) AZOIŢEI LUCIAN, Str. Polonă nr.
25A, et. 5, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

CENTRAL DISTRICT
(531) Clasificare Viena:260401; 260410;
260424; 270501;
MACI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35 Servicii de publicitate în domeniul
imobiliar; vânzare prin licitaţie de bunuri
imobiliare.
36 Brokeraj imobiliar; finanţare imobiliară;
coproprietate imobiliară; agenţi imobiliari;
investiţii imobiliare; consultanţă imobiliară;
agenţie imobiliară; servicii imobiliare; afaceri
imobiliare; agenţiile imobiliare; agenţii
imobiliare; evaluări imobiliare; gestionarea
investiţiilor imobiliare; gestiunea bunurilor
imobiliare; servicii fiduciare imobiliare;
gestionarea proprietăţilor (imobiliare);
managementul proprietăţilor imobiliare;
managementul proprietăţilor imobiliare;

(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
050706; 250119; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; mirodenii; în special biscuiti,
bomboane, ciocolată, dulciuri, jeleuri de
fructe, marţipan, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
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imobiliare; furnizare de informaţii privind
proprietăţile (imobiliare); servicii de brokeraj
de proprietăţi imobiliare; servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare; servicii de investiţii în
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
de bunuri imobiliare; acordare de finanţare
pentru dezvoltarea imobiliară; acordare de
finanţare pentru promovarea imobiliară;
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare; investiţii de capital în proprietăţi
imobiliare; închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăţi imobiliare); consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
colectarea datoriilor aferente închirierii
proprietăţilor imobiliare; evaluare şi
gestionare de bunuri imobiliare; servicii de
brokeraj financiar în domeniul imobiliar;
servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare şi clădirile; evaluarea financiară a
proprietăţii personale şi imobiliare; achiziţie
de proprietăţi imobiliare (în numele terţilor);
servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii ale agenţiilor de
bunuri imobiliare rezidenţiale; servicii
financiare pentru achiziţionarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de informaţii
computerizate privind proprietăţile imobiliare;
furnizare de informaţii privind piaţa
proprietăţilor (imobiliară); acordarea de
garanţii financiare pentru bunurile imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare de spaţii
comerciale; servicii de finanţare privind
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare;
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăţi imobiliare; servicii de asigurări în
domeniul proprietăţilor imobiliare; agenţii de
închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente); servicii de gestiune imobiliară
pentru construcţii comerciale; servicii de
consiliere privind evaluarea proprietăţilor

finanţarea creditelor imobiliare; servicii
imobiliare privind gestionarea investiţiilor
imobiliare; multiproprietăţi în domeniul
imobiliar; servicii ale agentului imobiliar;
servicii de împrumuturi imobiliare; formare de
consorţii imobiliare; organizare de închirieri
imobiliare; planificare imobiliară (activităţi
financiare); planificare de investiţii
imobiliare; brokeraj cu proprietăţi imobiliare;
brokeraj de proprietăţi imobiliare; acordare de
credite imobiliare; investiţii în proprietăţi
imobiliare; consultanţă privind bunuri
imobiliare; servicii de achiziţii imobiliare;
servicii ale agenţilor imobiliari; servicii
privind afaceri imobiliare; gestionare de
proprietăţi imobiliare; asigurare de proprietăţi
imobiliare; administrare de proprietăţi
imobiliare; administrare de bunuri imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare; estimări de
proprietăţi imobiliare; evaluări de proprietăţi
imobiliare; servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
brokeraj cu garanţii reale imobiliare; finanţare
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare;
asistenţă în domeniul achiziţiilor imobiliare;
agenţii de cazare (proprietăţi imobiliare);
administrare fiduciară de proprietăţi
imobiliare; gestiune financiară a proiectelor
imobiliare; organizarea finanţării pentru
credite imobiliare; consultanţă financiară
privind investiţiile imobiliare; servicii de
investiţii şi leasing imobiliar; închirieri de
proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare);
servicii de consultanţă privind proprietăţile
imobiliare; servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi); intermediere pentru închirierea
de proprietăţi imobiliare; intermediere de
închirieri de proprietăţi imobiliare; organizare
de închirieri (doar proprietăţi imobiliare);
furnizare de informaţii privind bunurile
12
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vânzarea şi închirierea de clădiri; servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea spaţiilor comerciale; intermediere
de contracte pentru arendarea şi închirierea de
proprietăţi imobiliare; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de clădiri; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
locaţii pentru divertisment; servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
terenuri; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături;
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia
şi vânzarea de clădiri; asistenţă în materie de
achiziţii şi interese financiare în domeniul
imobiliar; servicii de agenţie pentru vânzarea
de proprietăţi imobiliare pe bază de comision;
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanţarea pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii de vânzare
cu amănuntul.
37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii); servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare; servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42 Evaluarea proprietăţilor imobiliare; servicii
de proiectare privind proprietăţile imobiliare;
intocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară; evaluare şi testare de proprietăţi
imobiliare privind prezenţa materialelor
periculoase.

imobiliare; servicii de investiţii în domeniul
imobiliar (servicii financiare); intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare; servicii de
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare; servicii de planificare imobiliară
(organizare de afaceri financiare); servicii de
agenţie pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare; evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietăţile imobiliare; servicii de
cercetare privind achiziţia de proprietăţi
imobiliare; intermediere de contracte de
împrumut cu garanţie imobiliară; servicii de
consultanţă în materie imobiliară pentru
corporaţii; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de agenţii imobiliare pentru
închirierea de clădiri; furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri; servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuinţe; servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri; servicii de agenţii
imobiliare pentru închirierea de terenuri;
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare; selectare şi achiziţie de
proprietăţi imobiliare (în numele terţilor);
servicii de administrare a proprietăţilor
imobiliare în domeniul horticulturii; servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor; servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul
agriculturii; furnizare de informaţii în legatură
cu evaluarea bunurilor imobiliare; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii industriale; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale; servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05366
(151) 12/08/2015
(732) S.C. SEA ROMANIA S.R.L., Str.
Nucului nr. 6, bl. V101, sc. B, et. 2,
ap. 37, sector 3, 031502,
BUCUREŞTI ROMANIA

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(540)

(210) M 2015 05367
(151) 12/08/2015
(732) S.C. SEA ROMANIA S.R.L., Str.
Nucului nr. 6, bl. V101, sc. B, et. 2,
ap. 37, sector 3, 031502,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

SURUBURI SI ELEMENTE DE
ASAMBLARE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

(540)
MUNGO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
14
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 05368
(151) 12/08/2015
(732) ŢIŢONEA IULIAN SORIN, Str.
Dîrstelor nr. 5, ap. 2, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05352
(151) 12/08/2015
(732) CERCEL CĂLIN, Str. Eugen
Coşeriu, nr. 5, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
traxilvania ATV AND SNOWMOBILE
WILD TOURS

(540)

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

zedbra
(531) Clasificare Viena:270502; 270514;
270524;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment oferite de o trupă
medicală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05369
(151) 12/08/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05371
(151) 12/08/2015
(732) S.C. ROBRAND CONSULTANŢĂ
ŞI PROMOVARE S.R.L., Şoseaua
de Centură nr. 7, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

SUN FARINGOSEPT

(540)

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

robrand înălţăm branduri
(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu
(531) Clasificare Viena:010102; 020123;
020323; 270302; 270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05370
(151) 12/08/2015
(732) M E R C U R I A N
TIBERIU
OCTAVIAN PFA, Str. C. F. Robescu
nr. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05353
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

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

LACTIMA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

˜˜˜˜˜˜˜
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carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05354
(151) 12/08/2015
(732) BILDEA ANA-MARIA, Str. Şos.
Olteniţei, nr. 181, bl. G76, sc. 2, et. 3,
ap. 65, Jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05360
(151) 12/08/2015
(732) ADINA - DANIELA SOCOLIUC,
Str. George Coşbuc nr. 4, Judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA
(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

Podium One
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet.
38 Servicii de redirecţionare a site-urilor web
(transmitere, şi comunicare de mesaje).

˜˜˜˜˜˜˜
DOLARTE
(531) Clasificare Viena:261112; 261125;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilier; scaune; scaune ergonomice;
scăunele-leagăn; scăunele cu trepte (mobilier);
scaune înalte (mobilier); scaune de copii;
scaune de masă pentru bebeluşi.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 12/08/2015

(210) M 2015 05355
(151) 12/08/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
A D M I N I S T R A R E
A
DOMENIULUI BRAN S.R.L.,
Comuna Bran, Str. G-ral. Traian
Moşoiu, nr. 24, Casa "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
Judeţul Braşov, , SAT BRAN
ROMANIA
(740) VREMESCU & ASOCIAŢII CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05356
(151) 12/08/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
A D M I N I S T R A R E
A
DOMENIULUI BRAN S.R.L.,
Comuna Bran, Str. G-ral. Traian
Moşoiu, nr. 24, Casa "PRINCIPESA
ILEANA"- CASTELUL BRAN,
Judeţul Braşov, , SAT BRAN
ROMANIA
(740) VREMESCU & ASOCIAŢII CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI
(540)

BuHuHuu...

GUESS WHO?
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(531) Clasificare Viena:011521; 261301;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05361
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)
BOGDÁNYI
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05362
(151) 12/08/2015
(732) S.C. EXPANS S.R.L., Bdul.
Mărăşeşti nr. 135, subsol, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05363
(151) 12/08/2015
(732) AZOITEI LUCIAN, Str. Polonă nr.
25 A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Seara pe deal
40 Forty Management & Investments

(531) Clasificare Viena:050320; 060104;
270504; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270511; 270512;
270712; 290112;
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domeniul achiziţiilor imobiliare; agenţii de
cazare (proprietăţi imobiliare); administrare
fiduciară de proprietăţi imobiliare;
organizarea finanţării pentru credite
imobiliare; gestiunea financiară a proiectelor
imobiliare; consultanţă financiară privind
investiţiile imobiliare; servicii de investiţii şi
leasing imobiliar; închirieri de proprietăţi
(doar proprietăţi imobiliare); servicii de
consultanţă privind proprietaţile imobiliare;
servicii de gestiune a investiţiilor imobiliare;
achiziţie de proprietăţi imobiliare (pentru
terţi); intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare; intermediere de
închirieri de proprietăţi imobiliare; organizare
de închirieri (doar proprietăţi imobiliare);
furnizare de informaţii privind bunurile
imobiliare; furnizare de informaţii privind
proprietăţile (imobiliare); servicii de brokeraj
de proprietăţi imobiliare; servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare; servicii de investiţii în
proprietăţi imobiliare; servicii de administrare
de bunuri imobiliare; acordare de finanţare
pentru dezvoltarea imobiliară; acordare de
finanţare pentru promovarea imobiliară;
consultanţă privind achiziţionarea de bunuri
imobiliare; investiţii de capital în proprietăţi
imobiliare; închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); estimări financiare (asigurări,
banci, proprietăţi imobiliare); consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
colectarea datoriilor aferente închirierii
proprietăţilor imobiliare; evaluare şi
gestionare de bunuri imobiliare; servicii de
brokeraj financiar în domeniul imobiliar;
servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare şi clădirile; evaluarea financiară a
proprietăţii personale şi imobiliare; achiziţie
de proprietati imobiliare (în numele terţilor);
servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii ale agenţiilor de

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35 Servicii de publicitate în domeniul
imobiliar; vânzare prin licitaţie de bunuri
imobiliare.
36 Brokeraj imobiliar; finanţare imobiliară;
coproprietate imobiliară; agenţi imobiliari;
investiţii imobiliare; consultanţă imobiliară;
agenţie imobiliară; servicii imobiliare; afaceri
imobiliare; agenţiile imobiliare; evaluări
imobiliare; agenţii imobiliare; gestionarea
investiţiilor imobiliare; gestiunea bunurilor
imobiliare; servicii fiduciare imobiliare;
gestionarea proprietatilor (imobiliare);
managementul proprietăţilor imobiliare;
finanţarea creditelor imobiliare; servicii
imobiliare privind gestionarea investiţiilor
imobiliare; multiproprietaţi în domeniul
imobiliar; servicii ale agentului imobiliar;
servicii de împrumuturi imobiliare; formare de
consorţii imobiliare; organizare de închirieri
imobiliare; planificare imobiliara (activităţi
financiare); planificare de investiţii
imobiliare; brokeraj cu proprietăţi imobiliare;
acordare de credite imobiliare; investiţii în
proprietăţi imobiliare; consultanţă privind
bunuri imobiliare; servicii de achiziţii
imobiliare; servicii ale agenţilor imobiliari;
servicii privind afaceri imobiliare; gestionare
de proprietăţi imobiliare; asigurare de
proprietăţi imobiliare; administrare de
proprietăţi imobiliare; administrare de bunuri
imobiliare; servicii ale agenţiilor imobiliare;
estimări de proprietăţi imobiliare; evaluari de
proprietăţi imobiliare; servicii de management
imobiliar privind tranzacţiile cu proprietăţi
imobiliare; brokeraj cu garanţii reale
imobiliare; finanţare în domeniul
proprietăţilor imobiliare; servicii financiare
privind proprietăţile imobiliare; asistenţă în
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imobiliare pentru închirierea de terenuri;
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare; selectare şi achiziţie de
proprietăţi imobiliare (în numele terţilor);
servicii de administrare a proprietăţilor
imobiliare în domeniul horticulturii; servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor; servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul
agriculturii; furnizare de informaţii în legatură
cu evaluarea bunurilor imobiliare; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii industriale; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidenţiale; servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
vânzarea şi închirierea de clădiri; servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea spaţiilor comerciale; intermediere
de contracte pentru arendarea şi închirierea de
proprietăţi imobiliare; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locaţii pentru divertisment;
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia
şi vânzarea de terenuri; servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături; servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
clădiri; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de clădiri; asistenţă în
materie de achiziţii şi interese financiare în
domeniul imobiliar; servicii de agenţie pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază de
comision; intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanţarea pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de vânzare cu amănuntul.
37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii); servicii de consiliere privind

bunuri imobiliare rezidenţiale; servicii
financiare pentru achiziţionarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de informaţii
computerizate privind proprietăţile imobiliare;
furnizare de informaţii privind piaţa
proprietăţilor (imobiliară); acordarea de
garanţii financiare pentru bunurile imobiliare;
servicii ale agenţiilor imobiliare de spaţii
comerciale; servicii de finanţare privind
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare;
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăţi imobiliare; servicii de asigurări în
domeniul proprietăţilor imobiliare; agenţii de
închiriere de proprietăţi imobiliare
(apartamente); servicii de gestiune imobiliară
pentru construcţii comerciale; servicii de
consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de investiţii în domeniul
imobiliar (servicii financiare); intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare; servicii de
consiliere privind investiţiile în proprietăţi
imobiliare; servicii de planificare imobiliara
(organizare de afaceri financiare); servicii de
agenţie pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare; evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietăţile imobiliare; servicii de
cercetare privind achiziţia de proprietăţi
imobiliare; intermediere de contracte de
împrumut cu garanţie imobiliară; servicii de
consultanţă în materie imobiliară pentru
corporaţii; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de agenţii imobiliare pentru
inchirierea de clădiri; furnizare de informaţii
privind bunuri imobiliare şi terenuri; servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuinţe; servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri; servicii de agenţii
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renovarea proprietăţilor imobiliare; servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42 Evaluarea proprietăţilor imobiliare; servicii
de proiectare privind proprietăţile imobiliare;
întocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară; evaluare şi testare de proprietăţi
imobiliare privind prezenţa materialelor
periculoase.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05342
(151) 12/08/2015
(732) DANG HAI LAM, Str. Nicolae G.
Caramfil nr. 58-60, bl. 21B, sc. 2, et.
4, ap. 37, sector 1, *, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
DRAGONLINE.RO

(210) M 2015 05341
(151) 12/08/2015
(732) S.C. ANTHONY FORTUNE
EXIMP S.R.L., Str. Oradea nr. 25,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune a afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05343
(151) 12/08/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA
(540)

ANTHONY

BACON SANDWICH

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:011108; 270501;
290102;

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05344
(151) 12/08/2015
(732) S.C. NICBAC PROD S.R.L.,
Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul
Bacău, , SAT NICOLAE BALCESCU
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05345
(151) 12/08/2015
(732) EDIMOH MARGARET, Str. Ion
Luca Caragiale nr.7, ap. 6, sector 2,
020047, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

mej MAGGIE EDIMOH jewelry
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270522;

NICBAC. CARNE PREMIUM. FERME
PROPRII. ABATOR Alegerea corectă!
(591) Culori revendicate:roşu,
negru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

albastru,

(531) Clasificare Viena:030420; 030424;
240307; 260115; 260121; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 05347
(151) 12/08/2015
(732) S.C. DECOLANT S.R.L., Str.
Cimitirului nr. 11, judeţul Sibiu,
550042, SIBIU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05346
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CHIMPEX S.A., Str. Incinta
Port Dana 54, Judetul Constanta, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)

Crazy Pizza
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

An Ameropa Company CHIMPEX trust
and competence

(210) M 2015 05348
(151) 12/08/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, judeţul Cluj, 400632, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Constructi, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

PADUDEN Express Forte
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

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

(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.

(210) M 2015 05364
(151) 12/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ÖCSI
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