OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 15-17.08.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 24.08.2015

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 15-17/08/2015

Cereri M|rci publicate în data de 24/08/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05291

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/08/2015 S.C. DAXI CLEANING S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
POK %

2 M 2015 05437

15/08/2015 ANDREI SERBAN-LUCIAN
DOEDEE GERARDUS MARIA

Building the Future

3 M 2015 05438

15/08/2015 S.C. ALCES COM S.R.L.

Pit| Ardelean|

4 M 2015 05440

15/08/2015 ASLAN EGEVIT

Plic Drive

5 M 2015 05441

15/08/2015 BOLDEANU PAUL

Ap1

6 M 2015 05442

15/08/2015 BOLDEANU PAUL

seajob

7 M 2015 05443

15/08/2015 BOLDEANU PAUL

maxjob

8 M 2015 05444

15/08/2015 BOLDEANU PAUL

TARABO

9 M 2015 05445

15/08/2015 S.C. PROCER COMPANY S.A.

CARAIBE GINGER

10 M 2015 05446

15/08/2015 CRISTEA LILIANA

ÚUICA SCORILO

11 M 2015 05447

16/08/2015 GRIGORE DANIEL

R{CNETUL CARPAÚILOR

12 M 2015 05448

16/08/2015 GRIGORE DANIEL

TIMIÔOARA BLUE DRAFT

13 M 2015 05449

16/08/2015 CHELU RAZVAN FLORIN

LEMNIA

14 M 2015 05450

17/08/2015 S.C. DYP SECURITY S.R.L.

DYP SECURITY

15 M 2015 05451

17/08/2015 S.C. TABAC XPRESS S.R.L.

XPRESS

16 M 2015 05452

17/08/2015 NOVARTIS AG

On your side - in your hand

17 M 2015 05453

17/08/2015 NOVARTIS AG

18 M 2015 05454

17/08/2015 S.C. ALTER SECURITY S.R.L.

ALTER SECURITY

19 M 2015 05455

17/08/2015 S.C. DECO ITALIA S.R.L.

BIOVICTA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
20 M 2015 05456

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/08/2015 ASIMED IMPEX S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
STOP Õi SHOP Ieftin Non-Stop

21 M 2015 05457

17/08/2015 Docklands Brewing Company
Limited

REBEL RED

22 M 2015 05458

17/08/2015 IVAN AURELIAN

GAMI

23 M 2015 05459

17/08/2015 PLAFAR INIMA VERDE SRL-D

plafar inima VERDE - S|n|tate
din inima naturii!

24 M 2015 05460

17/08/2015 Compania de Elaborados de Cafe
ELCAFE C.A.

SiCafe

25 M 2015 05461

17/08/2015 DOBROVOLSCHI MIHAI

26 M 2015 05462

17/08/2015 DAN MARIUS BOABES

TOR TAXI

27 M 2015 05463

17/08/2015 S.C. ONETOUCH ADVERTISING
GRUP S.R.L.

KINDERPEDIA

28 M 2015 05464

17/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

MILD POWER

29 M 2015 05465

17/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

FRANKENLAND

30 M 2015 05466

17/08/2015 S.C. NAPOLACT S.A.

NAPOLACT CEDRA CINSTIT CU
FRUCTE

31 M 2015 05467

17/08/2015 S.C. NAPOLACT S.A.

NAPOLACT CEDRA CINSTIT CU
FRUCTE

32 M 2015 05468

17/08/2015 S.C. TUDIA S.R.L.

Cascaval afumat Cascaval Bradut

33 M 2015 05469

17/08/2015 S.C. CMF CONSULTING S.A.

CMF CONSULTING

34 M 2015 05470

17/08/2015 S.C. NAPOLACT S.A.

35 M 2015 05471

17/08/2015 S.C. NAPOLACT S.A.

CINSTIT CU FRUCTE

36 M 2015 05472

17/08/2015 S.C. TUDIA S.R.L.

CaÕcaval Delia

37 M 2015 05473

17/08/2015 S.C. CMF CONSULTING S.A.

M Mereu num|rul 1

38 M 2015 05474

17/08/2015 KASPER DANIELA CRISTINA

AVANTGARDEN CORESI

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 15-17/08/2015

(210) M 2015 05291
(151) 17/08/2015
(732) S.C. DAXI CLEANING S.R.L., str.
Poporului nr. 108, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2015 05437
(151) 15/08/2015
(732) ANDREI SERBAN-LUCIAN, Str.
Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54,
sc. 2, et. 5, ap. 100, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) DOEDEE GERARDUS MARIA,
Str. Nonnenveld, nr.162, 4811 DV,
BREDA NETHERLANDS
(540)

(540)

POK %
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
260424; 260725; 290112;

Building the Future

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Strângerea laun loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
vor fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte ecologic.
31 Verdeţuri ecologice, proaspete; legume
ecologice, proaspete; fructe ecologice,
proaspete.
35 Servicii de consultanţă în marketing;
servicii de consultanţă în afaceri comerciale;
servicii de consultanţă privind managementul
afacerilor comerciale; servicii de consultanţă
privind organizarea afacerilor; servicii de
consultanţă privind activităţile promoţionale;
servicii de consultanţă în afaceri privind
marketingul; servicii de consultanţă în
administrarea afacerilor; servicii de
consultanţă (comercială) privind
managementul afacerilor; servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii de
consultanţă aferente; servicii de consiliere,

˜˜˜˜˜˜˜
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consultanţă şi informare în afaceri; servicii de
informaţii şi consultanţă în domeniul
afacerilor comerciale; servicii de asistenţă şi
consultanţă în managementul afacerilor;
servicii de consultanţă şi asistenţă în domeniul
strategiei comerciale; servicii de asistenţă şi
consultanţă pentru publicitate, marketing şi
promovare; servicii de consultanţă în materie
de organizare şi managementul afacerilor
comerciale; servicii de consultanţă în afaceri
privind implementarea de sisteme de
management al calităţii; servicii de publicitate
şi marketing; servicii de consultanţă privind
marketingul; servicii de marketing; servicii de
marketing direct; servicii de marketing
comercial; servicii de publicitate, marketing şi
promovare; dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing; dezvoltarea şi implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane.
37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii).
41 Servicii de consultanţă cu privire la
pregatirea în domeniul afacerilor (instruire);
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
conferinţe; servicii educative în materie de
dezvoltare spirituală.
42 Cercetare ştiinţifică privind ecologia;
dezvoltare de produse; dezvoltare de proiecte
de construcţii; consultanţă pentru dezvoltarea
de produse; dezvoltare de concepte integrate
de energie.
45 Dezvoltare spirituală (organizarea de
întâlniri religioase).

(210) M 2015 05438
(151) 15/08/2015
(732) S.C. ALCES COM S.R.L., Str.
Lucian Blaga nr. 5, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420097, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

Pită Ardeleană
(591) Culori revendicate:maro, bej
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine proaspată.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05440
(151) 15/08/2015
(732) ASLAN EGEVIT, Str. Scarlat Virnav
nr. 1B, judeţul Constanţa, 905600,
MEDGIDIA ROMANIA
(540)

Plic Drive

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
alb
(531) Clasificare Viena:260518; 270502;
290113;
4
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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; preparate cu carne; preparate
de tip fast-food.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurant; servicii de
alimentaţie publică de tip fast-food.

(210) M 2015 05442
(151) 15/08/2015
(732) BOLDEANU PAUL, Str. Soveja
nr.112, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

seajob

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05441
(151) 15/08/2015
(732) BOLDEANU PAUL, Str. Soveja
nr.112, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05443
(151) 15/08/2015
(732) BOLDEANU PAUL, Str. Soveja
nr.112, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

Ap1
(531) Clasificare Viena:270524; 270711;
270724;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

maxjob
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(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 05445
(151) 15/08/2015
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A., Str.
Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05444
(151) 15/08/2015
(732) BOLDEANU PAUL, Str. Soveja
nr.112, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
CARAIBE GINGER
(531) Clasificare Viena:010301; 030715;
050112; 060301; 250706; 260418;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

TARABO
(531) Clasificare Viena:270502;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜

6

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 15-17/08/2015

(210) M 2015 05446
(151) 15/08/2015
(732) CRISTEA LILIANA, Str. G. Coşbuc,
nr. 60, Jud. Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA
(740) C A B I N E T
MIDIASEN
INNOVATIONS, Str. Calea Traian nr.
4A/44, judeţ Maramureş BAIA
MARE
(540)

(210) M 2015 05448
(151) 16/08/2015
(732) GRIGORE DANIEL, Str. Ştefan cel
Mare nr. 23L, jud. Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA
(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

TIMIŞOARA BLUE DRAFT

(210) M 2015 05447
(151) 16/08/2015
(732) GRIGORE DANIEL, Str. Ştefan cel
Mare nr. 23L, jud. Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:020101; 020118;
020123; 050702; 250119;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

RĂCNETUL CARPAŢILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05449
(151) 16/08/2015
(732) CHELU RAZVAN FLORIN, Str.
Decebal nr. 15, judeţul Argeş, 115100,
CÂMPULUNG MUSCEL ROMANIA
(540)
LEMNIA

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7
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pentru carduri; bagaje, pungi (din piele),
portofele şi alte accesorii (cuprinse în această
clasă); portofele din piele pentru cardurile de
credit; suporturi sub formă de portofele pentru
chei; tolbe de vânătoare (accesorii de
vânătoare); ghiozdane; ghiozdane şcolare;
cufere şi geamantane; geamantane cu rotile;
mape port-desen (geamantane); geamantane
pentru sejururi scurte; geamantane de mici
dimensiuni; geamantane mari (cufere) de
călătorie.

18 Genţi de umăr; genţi de călătorie; genţi
pentru drumeţii; serviete şi genţi diplomat;
genţi de cumpărături din piele; genţi sport de
uz general; poşete mici (genţi de mână); genţi
pentru cosmetice vândute goale; genţi pentru
cosmetice (fără conţinut); curele pentru genţi
de mână; genţi de voiaj de mână; genţi de
voiaj din pânză; genţi de voiaj pentru avion;
structuri pentru genţi de mână; genţi din
imitaţie de piele; genţi şi portofele din piele;
genţi de mână pentru barbaţi; genţi sub formă
de tub; genţi de voiaj pentru pantofi; genţi
pentru cumpărături fabricate din piele; genţi
pentru instrumente şi partituri (muzică); genţi
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete;
genţi mici de voiaj (pentru sejururi scurte);
genţi de voiaj din piele pentru haine; borsete
şi genţi de purtat la brâu; genţi cu două
despărţituri stil doctor (gladstone); genţi de
voiaj din imitaţie de piele; genţi pentru ieşiri
la sfârşit de săptămână; genţi din material
textil pentru bijuterii (goale); serviete; serviete
(marochinărie); serviete diplomat; serviete
pentru şcolari; serviete din piele; serviete
pentru documente; serviete pentru bărbaţi;
serviete (articole din piele); serviete din
imitaţie de piele; sacoşe pentru cumpărături;
sacoşe de umăr; sacoşe de cumpărături cu roţi;
sacoşe pentru cumpărături pe roţi; sacoşe
pentru cumpărături cu două roţi; poşete;
poşete de damă; poşete de seară; cadre pentru
poşete; poşete de mână; poşete din piele;
poşete, portmonee şi portofele; genţi de mână
(poşete); poşete din imitaţie de piele; poşete
mici de purtat sub braţ; valize; valize de piele;
portcarduri (marochinărie); portofele, inclusiv
portcarduri; portofele; portofele pentru
carduri; portofele din piele; portofele de
încheietura mâinii; portofele ataşabile la
curea; suporturi pentru carduri (portofele);
portofele (nu din metale preţioase); portofele
de purtat sub braţ; portofele cu compartimente

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05469
(151) 17/08/2015
(732) S.C. CMF CONSULTING S.A., Str.
Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. 1,
ap. 4, sector 3, 031422, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CMF CONSULTING
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
8
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lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant);
uleiuri şi grăsimi comestibile.

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05470
(151) 17/08/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea
Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05471
(151) 17/08/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea
Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
CINSTIT CU FRUCTE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse lactate; lapte şi produse din lapte;
iaurt şi produse din iaurt; smântână; brânză şi
produse din brânză; brânză proaspătă de vaci;
smântână proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte
condensat; conserve de lapte şi produse pe
bază de lapte; lapte pentru cafea; frişcă pentru
cafea; înlocuitori pe bază de plante pentru
frişcă şi frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi

(531) Clasificare Viena:030401; 030402;
030404; 030411; 061911; 061913;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse lactate; lapte şi produse din lapte;
iaurt şi produse din iaurt; smântână; brânză şi
produse din brânză; brânză proaspătă de vaci;
smântână proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte
condensat; conserve de lapte şi produse pe
bază de lapte; lapte pentru cafea; frişcă pentru
cafea; înlocuitori pe bază de plante pentru
frişcă şi frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
9
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pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul
predominant); uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) M 2015 05473
(151) 17/08/2015
(732) S.C. CMF CONSULTING S.A., Str.
Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. 1,
ap. 4, sector 3, 031422, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05472
(151) 17/08/2015
(732) S.C. TUDIA S.R.L., Str. Ştefan
Dracinschi nr. 12 A, Judeţul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

M Mereu numărul 1
(531) Clasificare Viena:020123; 270501;
270521; 270711;
(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.

Caşcaval Delia
(531) Clasificare Viena:030402; 090110;
250119;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
10
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(531) Clasificare Viena:080103; 080717;
190112; 260406; 260416; 260419;
290113;

(210) M 2015 05474
(151) 17/08/2015
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,
Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi dreparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

AVANTGARDEN CORESI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; publicitate; activităţi de
import-export; comercializarea produselor şi
serviciilor specifice claselor 36 şi 37; servicii
de marketing; organizarea de expoziţii şi de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05456
(151) 17/08/2015
(732) ASIMED IMPEX S.R.L., Aleea
Adrian Carstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et.
6, ap. 87, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

STOP şi SHOP Ieftin Non-Stop
(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 05450
(151) 17/08/2015
(732) S.C. DYP SECURITY S.R.L., Com.
Vânători str. Narciselor nr. 11, judeţul
Galaţi, 807325, VÂNĂTORI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05452
(151) 17/08/2015
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,
BASEL ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

DYP SECURITY
(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.
˜˜˜˜˜˜˜

On your side - in your hand
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

(210) M 2015 05451
(151) 17/08/2015
(732) S.C. TABAC XPRESS S.R.L., Str.
Lct. Aviator Vasile Fuica nr. 25,
partea stângă, demisol, parter, etaj şi
mansardă, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05453
(151) 17/08/2015
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,
BASEL ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

XPRESS
(591) Culori revendicate:roşu, alb, blue
green
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;
290113;
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
12
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(531) Clasificare Viena:020915; 290112;

(210) M 2015 05455
(151) 17/08/2015
(732) S.C. DECO ITALIA S.R.L., Com.
Baciu nr. 260, judeţul Cluj, , Sat
Suceagu ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05454
(151) 17/08/2015
(732) S.C. ALTER SECURITY S.R.L.,
Aleea Botorani nr. 6, bl. V83, sc. 3, et.
8, ap. 89, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
BIOVICTA
(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.
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.

ALTER SECURITY
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
gri
(531) Clasificare Viena:090110; 240105;
290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:020502; 020523;
040220; 160317; 270512; 290113;

(210) M 2015 05457
(151) 17/08/2015
(732) Docklands Brewing Company
Limited, Strada: Maynooth Business
Campus, Block J1, Unit C, ,
Maynooth, County Kildare IRLANDA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(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; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
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; extinctoare.

REBEL RED
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere, bere stout, bere lager, bere porter şi
bere ale; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05458
(151) 17/08/2015
(732) IVAN AURELIAN, Str. Scarlat
Tîrnăvitu nr. 11, bl. 11, et. 3, ap. 12,
Judeţul Vrancea, 620114, FOCŞANI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05459
(151) 17/08/2015
(732) PLAFAR INIMA VERDE SRL-D,
Str. Pucheni nr. 139-149, bl. 1, sc. 1,
et. 2, ap. 23, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

plafar inima VERDE - Sănătate din inima
naturii!

GAMI
(591) Culori revendicate:roşu, alb, maro

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 15-17/08/2015

cafea şi preparate pe bază de cafea; înlocuitori
de cafea şi extracte de înlocuitori de cafea;
boabe de cafea; cafea neprăjită (unroasted
coffee); cafea macinată; cafea decafeinizată;
cafea instant; băuturi din cafea (coffee drinks);
băuturi din cafea (coffee beverages);
amestecuri de cafea; cafea aromată; boabe de
cafea prăjite; boabe de cafea măcinate; cafea
preparată şi băuturi pe bază de cafea; băuturi
pe bază de cafea (coffee based drinks); cafea
în formă brewed; cafea în formă macinată;
băuturi din cafea cu lapte; băuturi cu gheaţă
având ca bază cafea; filtre în formă de saculeţi
de hârtie umplute cu cafea; ceai, extracte de
ceai şi preparate pe bază de ceai.

(531) Clasificare Viena:020901; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05460
(151) 17/08/2015
(732) Compania de Elaborados de Cafe
ELCAFE C.A., Strada: km 35 Av
Juan Tanca Marengo,, , Guayaqil,
Guayas ECUADOR
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210)
(151)
(732)

SiCafe
(740)

(300) Prioritate invocată:
1304793/17/02/2015/BX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao şi preparate pe bază de cacao;
ciocolată, produse din ciocolată, produse de
cofetărie, dulciuri; zahăr; îndulcitori naturali;
produse de panificaţie, pâine, drojdie, produse
de patisserie; biscuiţi, prăjituri, deserturi de
origine vegetală şi alte deserturi pe bază de
cereale (predominand cerealele); paste, praf de
copt, făină, condimente şi arome; budinci;
gheaţă comestibilă, produse pentru fabricarea
gheţei comestibile; miere şi înlocuitori de
miere; cereale pentru micul dejun, orez, paste,
produse alimentare pe bază de orez, făină sau
cereale, de asemenea, sub formă de mâncăruri
gătite; sosuri de fructe; cafea; extracte de

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 05461
17/08/2015
DOBROVOLSCHI MIHAI, Str.
Voievod Alexandru Moruzzi nr. 1, bl.
A10, sc. 2, et. 6, ap. 63, sector 3,
31151, BUCUREŞTI ROMANIA
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)

(531) Clasificare Viena:020925; 090701;
090721; 090725;
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şi publicarea textelor publicitare; producţie de
clipuri publicitare; publicitate radiofonică;
producţie de reclame radio; publicitate tv;
compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; calcularea cotei de audienţă
pentru emisiuni de radio şi televiziune;
organizare, gestionare şi monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienţi;
promovare (publicitate) pentru concerte;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate furnizate pe internet şi prin
internet; închiriere de spaţiu publicitar şi
material publicitar, furnizare şi închiriere de
spaţiu publicitar pe internet; producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare;
publicare de materiale publicitare; furnizare de
spaţii publicitare; compilare de anunţuri
publicitare; distribuirea de materiale
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare; organizare şi realizare de
evenimente publicitare şi promoţionale;
organizarea de prezentări de moda în scop
promoţional; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); compilarea informatiilor în baze
de date computerizate; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail; servicii
de revista presei; marketing; sondaje de
opinie; informaţii comerciale; servicii de
promovare comercială; servicii de promovare
a vânzărilor.
38 Telecomunicaţii; radiodifuziune şi
transmitere de programe radio; servicii de
radiodifuziune prin internet; transmitere de
programe de televiziune; servicii de agenţii de
ştiri electronice; difuzarea de muzică;
furnizarea de forumuri online.
41 Divertisment; furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului; educaţie;
activităţi sportive şi culturale; servicii de
reporteri de ştiri; producţia de emisiuni
radiofonice; montaj de programe radiofonice;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente fotografice şi
cinematografice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; CD-uri, DVD-uri preânregistrate
cu muzică; mecanisme pentru aparate cu
preplată; echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; căşti
audio; înregistrări muzicale; tonomate
muzicale; fişiere cu muzică descărcabile;
radiouri; aparate şi instrumente radio;
telefoane; software; aplicaţii software;
programe de jocuri pe calculator; software şi
aplicaţii software care permit utilizatorilor de
internet şi de reţele de comunicaţii electronice
să creeze, să încarce, să vadă, să facă
însemnări şi să distribuie date, fotografii,
informaţii şi conţinut media; software pentru
stocarea, distribuirea şi transmisia de muzică,
divertisment şi ştiri prin intermediul radioului;
publicaţii electronice descărcabile; baze de
date computerizate.
16 Fotografii; albume; cărţi; ziare; reviste;
afise; postere din hârtie; calendare; bilete;
articole de papetărie; tipărituri; produse de
imprimerie; felicitări; materiale pentru artişti;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase);
materiale pentru împachetat din hârtie sau
carton; fluturaşi publicitari sau informativi;
ustensile de scris.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; asistenţă în managementul
afacerilor; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare; scrierea
16
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servicii de divertisment radiofonic şi televizat;
producţia de emisiuni de televiziune;
planificarea programelor de radio şi de
televiziune; servicii de programe de ştiri
pentru radio sau televiziune; producţia de
muzică; reprezentaţii de muzică live;
divertisment muzical; organizare de
evenimente muzicale; organizare de festivaluri
muzicale; organizarea de concerte;
reprezentaţii teatrale; reprezentaţii de dans;
organizare de evenimente în scop cultural,
sportiv, educaţional sau de divertisment;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, congreselor; rezervarea
locurilor pentru spectacole; organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea de concursuri pe internet; servicii
de disk jockey; servicii de discotecă; club de
noapte; organizarea expozitiilor în scopuri
culturale sau educaţionale; producţii de film,
altele decât filmele publicitare; oferirea de
informaţii, prin toate mijloacele de
comunicare, despre educaţie, divertisment,
posibilitati de recreere; servicii prestate de
studiouri de înregistrare; prezentari în săli
cinematografice; organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); prezentarea de
reprezentaţii live; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescarcăbile; scrierea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; servicii de agenţii de bilete
(divertisment); servicii de fotografiere;
servicii de animatori; organizarea de petreceri;
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale; organizare de
ceremonii de decernare de premii.

(210) M 2015 05462
(151) 17/08/2015
(732) DAN MARIUS BOABES, B-dul
Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 35,
sector 4, 040103, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
TOR TAXI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, software de calculator.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05463
(151) 17/08/2015
(732) S.C. ONETOUCH ADVERTISING
GRUP S.R.L., Str. Prieteniei nr. 9, bl.
28, sc. B, ap. 35, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA

(210) M 2015 05464
(151) 17/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA

(540)

(540)
MILD POWER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
˜˜˜˜˜˜˜

KINDERPEDIA

(210) M 2015 05465
(151) 17/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roz-magenta,
gri-petrol
(531) Clasificare Viena:020523; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

FRANKENLAND
(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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smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe baza de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(bautură, laptele fiind elementul predominant);
uleiuri şi grăsimi comestibile.

(210) M 2015 05466
(151) 17/08/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea
Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05467
(151) 17/08/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea
Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
NAPOLACT CEDRA CINSTIT CU
FRUCTE

(540)

(591) Culori revendicate:bej,roşu, maro,
verde, galben
(531) Clasificare Viena:010302; 050724;
190301; 250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse lactate; lapte şi produse din lapte;
iaurt şi produse din iaurt; smântână; brânză şi
produse din brânză; brânză proaspătă de vaci;
smântână proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte
condensat; conserve de lapte şi produse pe
baza de lapte; lapte pentru cafea; frişcă pentru
cafea; înlocuitori pe bază de plante pentru
frişcă şi frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; blancmange (desert din lapte sau

NAPOLACT CEDRA CINSTIT CU
FRUCTE
(531) Clasificare Viena:010302; 050724;
190301; 250119;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse lactate; lapte şi produse din lapte;
19
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iaurt şi produse din iaurt; smântână; brânză şi
produse din brânză; brânză proaspătă de vaci;
smântână proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte
condensat; conserve de lapte şi produse pe
baza de lapte; lapte pentru cafea; frişcă pentru
cafea; înlocuitori pe bază de plante pentru
frişcă şi frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe baza de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(bautură, laptele fiind elementul
predominant); uleiuri şi grăsimi comestibile.

Cascaval afumat Cascaval Bradut

(531) Clasificare Viena:030402; 050322;
090110; 250119;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(210) M 2015 05468
(151) 17/08/2015
(732) S.C. TUDIA S.R.L., Str. Ştefan
Dracinschi nr. 12 A, Judeţul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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La depozitul M2015/04819, publicat în data de 27.07.2015, mandatar
Intellemmi Consult SRL, dintr-o eroare material| s-a omis înscrierea celui
de-al doilea solicitant.
Corect este:
1.
2.

SC REEA SRL, Str. Republicii, nr. 41, Târgu MureÕ, judeÛul MureÕ,
C.P. 540110.
ASOCIATIA CLUB SPORTIV GOOL, Str. Dâmbul Pietros, nr. 14,
Târgu MureÕ, JudeÛul MureÕ, C.P. 540432.

