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Cereri Mărci publicate în data de 25.08.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05475

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier YK

2 M 2015 05476

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier SCUDO

3 M 2015 05477

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier FORTIUS

4 M 2015 05478

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier CRISTAL

5 M 2015 05479

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier IGLOO

6 M 2015 05480

18/08/2015 STATNÎI IGOR

AGRO SUPLIMENT

7 M 2015 05481

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier VIP

8 M 2015 05482

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier GALAXY

9 M 2015 05483

18/08/2015 SABAU MARIUS SORIN

Pansab BRUTĂRIE-COFETĂRIE

10 M 2015 05484

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier T.ROL

11 M 2015 05485

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier COBRA

12 M 2015 05486

18/08/2015 BADEA PAUL

PAUL BADEA

13 M 2015 05487

18/08/2015 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L.

Barrier MATIC

14 M 2015 05488

18/08/2015 TOTAL OFFICE TRADING S.R.L.

HAPPY SCHOOL.RO CU NOI
ŞCOALA E O JOACĂ!

15 M 2015 05489

18/08/2015 TOTAL OFFICE TRADING S.R.L.

HAPPY SCHOOL CU NOI
SCOALA E O JOACA!

16 M 2015 05490

18/08/2015 NECULA MIOARA CECILIA

BUFNITA DIN TEI descopera
lumea

17 M 2015 05491

18/08/2015 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.

MARELE JOC ATLETIC

1

Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 05492

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/08/2015 S.C. SOLID INVESTMENT
GROUP S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
VERSATYL

19 M 2015 05493

18/08/2015 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L.

MUSHKETCHY

20 M 2015 05494

18/08/2015 S.C. AD ASTRA PARTNERS
S.R.L.

CARTIERUL SOLAR

21 M 2015 05495

18/08/2015 AVĂTĂJI PAUL

ROUA HIGH CLASS
APARTMENTS

22 M 2015 05496

18/08/2015 S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L.

ASPIRIN

23 M 2015 05497

18/08/2015 S.C. TMS SECURITY S.R.L.

tms security

24 M 2015 05498

18/08/2015 YANMAR CO., LTD.

YANMAR

25 M 2015 05499

18/08/2015 YANMAR CO., LTD.

26 M 2015 05500

18/08/2015 VELCEA MARIAN

doctorTech

27 M 2015 05501

18/08/2015 ASOCIAŢIA MECANTURIST

MECANTURIST

28 M 2015 05502

18/08/2015 S.C. VINTAGE TEAM S.R.L.

DEKOMEDY

29 M 2015 05503

18/08/2015 S.C. PRIMAFRIT S.R.L.

Prima Frit BEST QUALITY OIL

30 M 2015 05504

18/08/2015 S.C. MASHA BOUTIQUE S.R.L.

MASHA BOUTIQUE

31 M 2015 05505

18/08/2015 LUNGU MARIUS CRISTIAN

TOPSOLAR

32 M 2015 05506

18/08/2015 S.C. RCS & RDS S.A.

DIGI FM PUTEREA RADIOULUI

33 M 2015 05507

18/08/2015 S.C. RCS & RDS S.A.

DIGI FM BINE INFORMAT

34 M 2015 05508

18/08/2015 S.C. OLINT COM S.R.L.

GRIMI STAHL

35 M 2015 05509

18/08/2015 S.C. ANA ROM SECURITY S.R.L. ARS ANA ROM SECURITY
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

36 M 2015 05510

18/08/2015 S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

2

EDITURA DPH
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2015 05511

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
18/08/2015 S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

38 M 2015 05512

18/08/2015 S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

3

Denumire
Marcă
(540)
DPH DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE
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(210) M 2015 05484
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05486
(151) 18/08/2015
(732) BADEA PAUL, Str. Pastorului nr.
48-50, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Barrier T.ROL

PAUL BADEA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05485
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05475
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

(540)
Barrier COBRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

Barrier YK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

4
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(210) M 2015 05476
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05478
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

Barrier SCUDO
Barrier CRISTAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05477
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05479
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

Barrier FORTIUS

Barrier IGLOO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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5 Suplimente alimentare pentru hrană
animalelor; suplimente nutritive pentru furaje.

(210) M 2015 05487
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05481
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)

Barrier MATIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

Barrier VIP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05480
(151) 18/08/2015
(732) STATNÎI IGOR, Str. Rallet Dimitrie
33, sector 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05482
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.
Poligonului nr. 99, Judeţul Bacău,
600001, BACĂU ROMANIA
(540)
Barrier GALAXY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Uşi metalice de garaj; role metalice pentru
uşi de garaj.
19 Uşi de garaj nemetalice; uşi de garaj
(nemetalice) de uz casnic.
20 Role de plastic pentru uşi de garaj.

AGRO SUPLIMENT
(531) Clasificare Viena:050702; 050703;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2015 05483
(151) 18/08/2015
(732) SABAU MARIUS SORIN, Str.
Susenii Noi nr. 16, judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA

(210) M 2015 05488
(151) 18/08/2015
(732) TOTAL OFFICE TRADING
S.R.L., Str. Arhitect Gheorghe
Mandrea nr. 29, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

HAPPY SCHOOL.RO CU NOI ŞCOALA
E O JOACĂ!
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, roz, galben, portocaliu, mov,
negru
(531) Clasificare Viena:020925; 270502;
270509; 270512; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

Pansab BRUTĂRIE-COFETĂRIE
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
închis
(531) Clasificare Viena:050702; 270502;
270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca,sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de malasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri; condimente; gheaţă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05493
(151) 18/08/2015
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.
Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(210) M 2015 05494
(151) 18/08/2015
(732) S.C. AD ASTRA PARTNERS
S.R.L., Str. Dr. Ernest Djuvara nr. 3-5,
et. 8, ap. 1, camera 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

MUSHKETCHY
CARTIERUL SOLAR
(531) Clasificare Viena:270501;
(591) Culori revendicate:albastru marin,
verde

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 preparate
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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

8
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(210) M 2015 05495
(151) 18/08/2015
(732) AVĂTĂJI PAUL, Str. Moara de
Vânt nr. 179, et. 2, ap. 12, judeţul Iaşi,
700377, IAŞI ROMANIA
(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţul Iaşi PAŞCANI
(540)

(210) M 2015 05496
(151) 18/08/2015
(732) S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Bucureşti Urziceni nr. 17,
hala 6, magazin nr. 11, Comuna
Afumaţi, judeţul Ilfov, , SAT
AFUMAŢI ROMANIA
(540)
ASPIRIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

ROUA HIGH CLASS APARTMENTS
(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu

roşu,

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05497
(151) 18/08/2015
(732) S.C. TMS SECURITY S.R.L., Str.
Paleologu nr. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 05498
(151) 18/08/2015
(732) YANMAR CO., LTD., Chayamachi
nr. 1-32, Kita-ku, , OSAKA JAPONIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

tms security
YANMAR

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270515; 290113;

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Vehicule, maşini de construcţii şi maşini
agricole, toate în miniatură şi turnate; tractor
în miniatură turnat (jucării).

(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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decorticatoare de cereale (maşini de decorticat
cerealele), secerătoare şi legătoare (reapers
and binders), secerătoare şi treierătoare
(reapers and threshers), semănătoare (maşini),
maşini de pulverizare, batoze (threshing
machines); maşini de tuns iarbă, maşini de
tuns gazon; motoare (motors and engines)
altele decât pentru vehicule terestre, părţi şi
accesorii pentru motoare (motors and engines)
de toate felurile, motoare diesel, motoare pe
benzină, motoare pentru vehicule maritime,
compresoare maritime, motoare electrice,
piston bolt cu bucşă (piston pin bushing),
piston, bolt de piston, segmenţi de piston,
filtre de combustibil, vibrochenuri, cilindrii
pentru motoare (motors and engines), tobe de
eşapament pentru motoare (motors and
engines), curele de ventilatoare pentru
motoare (motors and engines), ventilatoare
pentru motoare (motors and engines),
injectoare de combustibil pentru motoare
(engines), amortizoare de zgomot pentru
motoare (motors and engines), radiatoare (de
răcire) pentru motoare (motors and engines),
dispozitive de aprindere pentru motoare cu
combustie internă, demaroare, startere pentru
motoare (motors and engines), compresoare
de supraalimentare (superchargers); pompe,
maşini de pompare, pompă de căldură gaz
(gas heat pump), pompe de gresare
(lubricating pumps), pompe de injecţie a
combustibilului, pompe hidraulice;
generatoare de electricitate, generatoare de
motoare diesel, generatoare de motoare pe
benzină, generatoare de motoare cu gaz,
celulele solare fotovoltaice (solar
photovoltaics); maşini şi aparate de
încărcare-descărcare; părţi şi accesorii ale
acestora; maşini de construcţii, excavatoare,
încărcătoare cu roţi, maşini de săpat (power
shovel), buldozere, transportatoare motorizate
pentru toate tipurile de teren (motorized

(210) M 2015 05499
(151) 18/08/2015
(732) YANMAR CO., LTD., Chayamachi
nr. 1-32, Kita-ku, , OSAKA
JAPONIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:241515; 241521;
260323; 260725;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi minerale de uz industrial
(nu pentru combustibil); uleiuri şi grăsimi
neminerale de uz industrial (nu pentru
combustibil); combustibili; ceară (materie
primă); lubrifianţi solizi; ţiţei brut sau ţiţei
rafinat; ulei industrial; uleiuri pentru motoare;
lubrifianţi; păcură diesel (diesel fuel oil);
uleiuri uşoare; ulei pentru motor cu combustie
internă; ulei de inflamabilitate; gaz
combustibil; gazolină.
7 Generatoare de electricitate cu sisteme de
utilizarea a căldurii reziduale; instrumente,
ustensile agricole altele decât cele acţionate
manual, maşini agricole, combină agricolă de
secerat şi treierat (combine harvester),
transplantoare orez, maşini de legat (binder),
maşină mobilă de treierat, maşini decojire
orez (rice huller), cultivatoare cu motor,
tăietor tufişuri (bush cutter), transplantatoare
legume, lame pentru maşini de tocat paie,
maşină de recoltat (corn harvestor),
cultivatoare (maşini); pluguri de săpat şanţuri,
11
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all-terrain carriers), transportatoare, suporturi
(carrier); pluguri de zăpadă; curăţătoare
submersibile pentru plase de piscicultură;
maşini pentru fabricarea de produse lactate.
11 Aparate de aer condiţionat; sisteme aer
condiţionat GHP (pompă de căldură cu gaz);
boilere; aparate şi instalaţii frigorifice;
containere frigorifice; aparate pentru uscarea
furajelor, aparate pentru uscarea recoltei;
schimbătoare de căldură; turn de iluminat.
12 Motoare (motors and engines) pentru
vehicule terestre; nave şi piesele şi accesoriile
lor, ambarcaţiuni de agreement, ambarcaţiuni
de pescuit; elicoptere; tractoare, tractoare
pentru agricultură; anvelope pentru roţile
vehiculelor, benzi de rulare caterpillar;
suporturi de transport motorizate pentru toate
tipurile de teren (motorized all-terrain
carriers).
16 Cutii din carton sau din hârtie; hârtie de
ambalare; pungi (învelitoare, săculeţe) din
hârtie sau din material plastic, pentru
ambalare; folii din material plastic pentru
ambalat; cutii din carton; produse de
imprimerie; broşuri (pamphlets).
28 Vehicule, maşini de construcţii şi maşini
agricole, toate în miniatură şi turnate; tractor
în miniatură turnat (jucării).
36 Servicii financiare; consultanţă în
domeniul financiar; management financiar;
servicii fiduciare; brokeraj ipotecar; brokeraj
cu garanţii reale imobiliare (pawnbrokerage);
servicii de creditare; managementul
investiţiilor; planificarea investiţiilor;
consultanţă în domeniul investiţiilor; agenţii
de colectare a creanţelor; servicii de garanţie
(surety services); împrumuturi (finanţare);
servicii de garantare de cauţiuni (bail
bonding); brokeraj cu garanţii reale mobiliare
(lending against securities); împrumuturi în
rate; management de imobile; leasing sau
închiriere de imobile; managementul

terenurilor; leasing de terenuri.
37 Instalare, reparare şi întreţinere de
echipament de încălzire; instalare, reparare şi
întreţinere de aparate de aer condiţionat;
întreţinere şi reparare de avioane; închiriere de
maşini şi aparate de construcţii; închiriere de
excavatoare; reparare sau întreţinere de maşini
de construcţii; întreţinere de tractoare;
întreţinere şi reparare de vehicule cu motor;
întreţinere şi reparare de nave; întreţinere şi
reparare de generatoare de energie electrică;
reparare sau întreţinere de maşini şi
instrumente, ustensile agricole; reparare sau
întreţinere de maşini şi aparate de
telecomunicaţii.
44 Închiriere de echipamente pentru exploatări
agricole; închiriere de maşini de tuns iarba;
împrăştiere de îngrăşăminte (răspândirea de
fertilizatori); pulverizare aeriană şi la sol de
îngrăşăminte şi alte produse chimice pentru
agricultură; servicii de acvacultură; servicii de
pepiniere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05500
(151) 18/08/2015
(732) VELCEA MARIAN, Str. Carei nr.
15, bl. MR7, sc. B, ap. 150, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) I N V E L - A G E N Ţ I E
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
Str. Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 05501
(151) 18/08/2015
(732) ASOCIAŢIA MECANTURIST, Str.
Constructorilor nr. 1D, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

MECANTURIST
doctorTech

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
485C), albastru (Pantone 297C),
galben (Pantone 115C), verde
(Pantone 7490C)

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020301; 020323; 261121; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
44 Servicii medicale, servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:050510; 060102;
240105; 240110; 240111; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05489
(151) 18/08/2015
(732) TOTAL OFFICE TRADING
S.R.L., Str. Arhitect Gheorghe
Mandrea nr. 29, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05502
(151) 18/08/2015
(732) S.C. VINTAGE TEAM S.R.L., Str.
Smârdan nr. 43, et. 1, ap. 7, camera 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
DEKOMEDY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

HAPPY SCHOOL CU NOI SCOALA E O
JOACA!
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, roz, galben, portocaliu, negru

(210) M 2015 05490
(151) 18/08/2015
(732) NECULA MIOARA CECILIA,
Drumul Gilaului nr. 1N, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:020925; 270502;
270509; 270512; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

BUFNITA DIN TEI descopera lumea
(591) Culori revendicate:verde, galben, bleu,
negru
(531) Clasificare Viena:020915; 030701;
030705; 030724; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
de material textile.

(210) M 2015 05491
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,
Str. Principală nr. 288, Judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA
(540)
MARELE JOC ATLETIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire;divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05492
(151) 18/08/2015
(732) S.C. SOLID INVESTMENT
GROUP S.R.L., Str. Intrarea
Abatorului nr. 26, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

VERSATYL
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270501;
(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 distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
15
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inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(210) M 2015 05503
(151) 18/08/2015
(732) S.C. PRIMAFRIT S.R.L., Str.
Crizantemei nr. 1, comuna
Ghimpeţeni, jud. Olt, , SAT
GHIMPEŢENI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05504
(151) 18/08/2015
(732) S.C. MASHA BOUTIQUE S.R.L.,
Str. Albăstrelelor nr. 42A, mansardă,
camera 5, comuna Afumaţi, judeţul
Ilfov, , SAT AFUMAŢI ROMANIA
(540)

Prima Frit BEST QUALITY OIL
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roşu, negru
(531) Clasificare Viena:011509; 260104;
260118; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat;
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse alimentare, uleiuri şi grăsimi
comestibile, produse de panificaţie, dulceţuri,
produse lactate, băuturi răcoritoare, băuturi
alcoolice şi nonalcoolice; prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoasca şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu aceste produse,

MASHA BOUTIQUE
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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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 05505
(151) 18/08/2015
(732) LUNGU MARIUS CRISTIAN, Str.
Valea lui Faur nr. 95, jud. Dâmboviţa,
, COMUNA VĂLENI ROMANIA
(540)
TOPSOLAR

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05506
(151) 18/08/2015
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.
Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
050557, BUCUREŞTI ROMANIA

(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.

(540)
DIGI FM PUTEREA RADIOULUI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special realizarea de
programe şi emisiuni de radio, închirierea de
aparate radio, servicii de inregistrari din
studio, pe suporţi magnetici şi optici.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05507
(151) 18/08/2015
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.
Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
050557, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05509
(151) 18/08/2015
(732) S.C. ANA ROM SECURITY S.R.L.,
Str. Zorilor nr. 8, bl. E28, sc. A, ap. 3,
camera 1, jud. Suceava, 720237,
SUCEAVA ROMANIA
(540)

DIGI FM BINE INFORMAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de emisiuni
radiofonice; producţie şi prezentare de
programe de ştiri pentru radio; închirierea de
aparate radio; servicii de înregistrări din
studio, pe suporţi magnetici şi optici.

ARS ANA ROM SECURITY PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb

(210) M 2015 05508
(151) 18/08/2015
(732) S.C. OLINT COM S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare nr 64, judeţul
Suceava, 725400, SUCEAVA
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:240103; 240115;
240123; 290113;
(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.

GRIMI STAHL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Materiale de construcţie metalice; produse
metalice necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de consultanţă în domeniul
prelucrării de texte şi de gestionare de fişiere
informatice.
41 Educaţie; formare profesională;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
furnizarea de publicaţii electronice on-line,
publicarea de cărţi, publicarea de cărţi
electronice şi reviste on-line; servicii de
traduceri.
42 Servicii de grafică, aranjare în pagină şi
design; servicii de machetare; servicii de
conversie a datelor sau documentelor de la
suport fizic la suport electronic; servicii de
stocare electronică a datelor.

(210) M 2015 05510
(151) 18/08/2015
(732) S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L., Şos Berceni nr. 56,
sector 4, 042165, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI
(540)
EDITURA DPH
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific şi
pentru învăţământ; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; programe de calculator
imprimate pe suporturi magnetice; programe
de calculator descărcabile din reţele de
calculatoare sau de pe internet.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale pentru şcolari,
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
19
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materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale pentru şcolari,
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de consultanţă în domeniul
prelucrarii de texte şi de gestionare de fişiere
informatice.
41 Educaţie; formare profesionala;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
furnizarea de publicaţii electronice on-line,
publicarea de cărţi, publicarea de cărţi
electronice şi reviste on-line; servicii de
traduceri.
42 Servicii de grafica, aranjare în pagina şi
design; servicii de machetare; servicii de
conversie a datelor sau documentelor de la
suport fizic la suport electronic; servicii de
stocare electronica a datelor.

(210) M 2015 05511
(151) 18/08/2015
(732) S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L., Şos Berceni nr. 56,
sector 4, 042165, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI
(540)

DPH DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070311; 260417;
260418; 260422; 290104;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific şi
pentru învăţământ; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; programe de calculator
imprimate pe suporturi magnetice; programe
de calculator descărcabile din reţele de
calculatoare sau de pe internet.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
20
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calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; programe de calculator
imprimate pe suporturi magnetice; programe
de calculator descărcabile din reţele de
calculatoare sau de pe internet.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale pentru şcolari,
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de consultanţă în domeniul
prelucrarii de texte şi de gestionare de fişiere
informatice.
41 Educaţie; formare profesionala;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
furnizarea de publicaţii electronice on-line,
publicarea de cărţi, publicarea de cărţi
electronice şi reviste on-line; servicii de
traduceri.
42 Servicii de grafica, aranjare în pagina şi
design; servicii de machetare; servicii de
conversie a datelor sau documentelor de la
suport fizic la suport electronic; servicii de
stocare electronica a datelor.

(210) M 2015 05512
(151) 18/08/2015
(732) S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L., Şos Berceni nr. 56,
sector 4, 042165, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070311; 260402;
260424; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific şi
pentru învăţământ; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; maşini de
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ERATĂ

Referitor la depozitul M 2015 04933 publicat în data de 31.07.2015 dintr-o eroare
materială clasificarea listei de produse/servicii a fost efectuată în mod eronat, corect
fiind, conform notificării rectificative transmisă către mandatar: “aparate dentare” au fost
clasificate în mod corect în clasa 10 (iniţial au fost clasificate în clasa 5) şi “funcţionarea
birourilor” din clasa 35 a fost reclasificată ca şi “lucrări de birou”.

