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Cereri Mărci publicate în 10.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07265 03/11/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. FONDUL NN SELECT

2 M 2015 07266 03/11/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. FONDUL NN AVANTAJ

3 M 2015 07267 03/11/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE NN CLASIC

4 M 2015 07268 03/11/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE NN OPTIM

5 M 2015 07269 03/11/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE NN PREMIUM

6 M 2015 07270 03/11/2015 FOR EVER IMPORT EXPORT
S.R.L.

FOR EVER

7 M 2015 07271 03/11/2015 MARINESCU GEORGE MARCO & alex be cool - be
professional

8 M 2015 07272 03/11/2015 MARINESCU GEORGE frigo trade

9 M 2015 07273 03/11/2015 S.C. FIVE COFFEE ROASTERS
S.R.L.

MERON Coffee House

10 M 2015 07274 03/11/2015 S.C. URBAN INFRASTRUCTURE
S.R.L.

URBAN-CMP

11 M 2015 07275 03/11/2015 S.C. RAP CONFECTIONERY
S.R.L.

Yono

12 M 2015 07276 03/11/2015 ALEXA LIVIU DORU ALIN PENTRU CLUJ

13 M 2015 07277 03/11/2015 PREDA DUMITRU FEERIC FASHION WEEK

14 M 2015 07278 03/11/2015 RUS ROXANA-IOANA Căsuţa cu bunătăţi

15 M 2015 07279 03/11/2015 S.C. AID PROTECT S.R.L. S.C. A.I.D. PROTECT S.R.L.
PLOIESTI

16 M 2015 07280 03/11/2015 MOICEANU MIHAI GABRIEL PHOTO TOUR photography
otherwise
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

17 M 2015 07281 03/11/2015 ASOCIATIA INGINERILOR
FEROVIARI DIN ROMANIA-AIFR

Infratrans

18 M 2015 07282 03/11/2015 S.C. RIACORE S.R.L. uf usersfeed

19 M 2015 07283 03/11/2015 REGHINA PRODIMPEX S.R.L. friandise

20 M 2015 07284 03/11/2015 S.C. AUTHENTIC CLOTHING
SRL-D

THE MESSAGE CLOTHING

21 M 2015 07285 03/11/2015 ROŞIA MONTANĂ SECURITY
S.R.L.

RMS

22 M 2015 07286 03/11/2015 IMPERA SYSTEMS SECURITY
S.R.L.

IMPERA SYSTEMS SECURITY

23 M 2015 07287 03/11/2015 AM FRESH PRODUCT Gust de Casa Natural100%
TRADIŢIONAL ROMÂNESC

24 M 2015 07288 03/11/2015 BOGDAN VOICULESCU madamMitza Fabricat in Romania

25 M 2015 07289 03/11/2015 PÂNDARU-RUGINĂ
CLAUDIU-IULIAN
LIVĂDARIU CONSTANTIN
ALEXANDRU
POPESCU CRISTIAN
NEGRUŢIU FLORIN AURELIAN

R REPUBLICA

26 M 2015 07290 03/11/2015 MANDACHI STEFAN VALENTIN SPARTA

27 M 2015 07291 03/11/2015 MANDACHI STEFAN VALENTIN THIS IS SPARTA

28 M 2015 07293 03/11/2015 WALMARK AS Minimarţieni RespiraPRO

29 M 2015 07294 03/11/2015 TOMA RADU EMILIAN JURNALUL MUNICIPAL
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(210) M 2015 07283
(151) 03/11/2015
(732) REGHINA PRODIMPEX S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 17-19, ap. 11,
Judeţul Cluj, 400117, CLUJ-
NAPOCA ROMANIA 

(540)

friandise

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07284
(151) 03/11/2015
(732) S.C. AUTHENTIC CLOTHING

SRL-D, Str. Cetatea de Baltă nr.
107A, parter, ap. 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

THE MESSAGE CLOTHING

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;

270524;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07265
(151) 03/11/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL NN SELECT
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07266
(151) 03/11/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL NN AVANTAJ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07267
(151) 03/11/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE
NN CLASIC

  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07268
(151) 03/11/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE
NN OPTIM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07269
(151) 03/11/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE
NN PREMIUM

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 03.11.2015

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07285
(151) 03/11/2015
(732) ROŞIA MONTANĂ SECURITY

S.R.L., Str. Principală nr. 388, Judeţul
Alba, , ROŞIA MONTANĂ
ROMANIA 

(540)

RMS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07271
(151) 03/11/2015
(732) MARINESCU GEORGE, Str. Valea

Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. F, ap. 58,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARCO & alex be cool - be professional

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:260304; 270502;
270522; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
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cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 
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.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07272
(151) 03/11/2015
(732) MARINESCU GEORGE, Str. Valea

Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. F, ap. 58,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

frigo trade

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

(531) Clasificare Viena:010302; 270501;
270502; 270508; 290104;  

(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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07273
(151) 03/11/2015
(732) S.C. FIVE COFFEE ROASTERS

S.R.L., Str. Napoca nr. 3, ap. 31,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

MERON Coffee House

  
(531) Clasificare Viena:260501; 260512;

260518; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07274
(151) 03/11/2015
(732) S.C. URBAN INFRASTRUCTURE

S.R.L., Str. Odăii nr. 253-259, Corp
C1, Camera 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN-CMP

(531) Clasificare Viena:250113; 270502;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07275
(151) 03/11/2015
(732) S.C. RAP CONFECTIONERY

S.R.L., Str. Aeroportului nr. 5, Judeţul
Braşov,  507075,  GHIMBAV
ROMANIA 

(540)

Yono

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 219C)
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
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fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30 Produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse de cofetărie pe bază de zahăr
incluzând şi gumă de mestecat; produse pe
bază de cacao, ciocolată, produse pe bază de
ciocolată, în special tablete de ciocolată,
napolitane, batoane acoperite cu ciocolată,
praline, prăjituri; produse zaharoase, în special
dulciuri, bomboane cu arome de fructe,
bomboane cu unt, bomboane gumate; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
zaharoase (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07276
(151) 03/11/2015
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, Str.

Ion Meşter nr. 10, sc. 2, ap. 36, judeţul
Cluj, 400650, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

PENTRU CLUJ

(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:050315; 190103;

190111; 241725; 290112;  

(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. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07289
(151) 03/11/2015
(732) P Â N D A R U - R U G I N Ă

CLAUDIU-IULIAN, Str. Frunzişului,
nr. 27, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) LIVĂDARIU CONSTANTIN
ALEXANDRU, Str. Theodor D.
Speranţa, nr. 104, bl. S25, sc. 2, et. 3,
ap. 52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) POPESCU CRISTIAN, Str.
Feroviarilor nr. 52, ap. 1, sector 1,
012207, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NEGRUŢIU FLORIN AURELIAN,
Str. Judeţului, nr. 9, bl. 20, sc. B, et. 4,
ap. 49, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

R REPUBLICA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7738C)

(531) Clasificare Viena:270502; 270521;
270523; 290103;  

(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; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (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).
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 07270
(151) 03/11/2015
(732) FOR EVER IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Barlogeni nr. 62, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

FOR EVER

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:020111; 020123;

090711; 110102; 270524; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Folie din aluminiu.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, materiale plastice pentru
ambalaj, cum ar fi: folii, saci şi săculeţi din
material plastic pentru ambalat; folii de
protecţie pentru hârtie (incluse în această
clasă), folie din plastic pentru ambalare, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, saci de gunoi din hârtie sau plastic,
saci (pungi, plicuri) din cauciuc, pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07290
(151) 03/11/2015
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Judeţul Suceava, 720284, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

SPARTA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07291
(151) 03/11/2015
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Judeţul Suceava, 720284, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

THIS IS SPARTA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07286
(151) 03/11/2015
(732) IMPERA SYSTEMS SECURITY

S.R.L., Calea Moşilor nr. 298, camera
3, bl. 48, sc. 2, ap. 54, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPERA SYSTEMS SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:030117; 030124;

250110; 250119; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii oferite către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07287
(151) 03/11/2015
(732) AM FRESH PRODUCT, Calea

Bucureşti nr. 136, Judeţul Dolj,
207450, PIELEŞTI ROMANIA 

(540)

Gust de Casa Natural100%
TRADIŢIONAL ROMÂNESC

(591) Culori revendicate:negru, oliv
(531) Clasificare Viena:070109; 090109;

240302; 240307; 250119; 250125;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07293
(151) 03/11/2015
(732) WALMARK AS, Oldrichovice c 44,

739 61, TRINEC REPUBLICA CEHA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Minimarţieni RespiraPRO
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Suplimente nutritive de uz medical;
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii;
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
respiratorii; stimulente respiratorii; produse şi
articole pentru igienă pentru uz medical;
preparate şi articole medicinale şi veterinare;
suplimente alimentare şi preparate dietetice;
preparate şi produse dentare; remedii naturale
şi farmaceutice de uz medical; suplimente
alimentarede uz medical; preparate cu
vitamine; suplimente probiotice; suplimente
vitaminice şi minerale; medicamente pe bază
de plante; preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare; preparate
farmaceutice pentru reglarea imunităţii;
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
infectioase; preparate farmaceutice pentru
răceală; preparate farmaceutice pentru tuse;
dulciuri farmaceutice; sprayuri medicinale;
spray-uri medicinale pentru gât; medicamente
care nu necesită reţetă; picături nazale de uz
medical; sprayuri nazale de uz medical;
preparate pentru tratarea racelilor; produse
d e c o n g e s t i v e  n a z a l e ;  b o m b o a n e
medicamentoase; sirop de tuse; extracte din
plante medicinale; gumă de mestecat de uz
medical; suplimente dietetice şi nutritive;
vitamine gumate; suplimente alimentare pe
bază de enzime, de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07288
(151) 03/11/2015
(732) BOGDAN VOICULESCU, Str.

Barajul Uzului nr. 1, bl. Y14, ap. 60,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

madamMitza Fabricat in Romania

 
(531) Clasificare Viena:180105; 270501;

270508; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Articole din lemn şi cutii de lemn
(neincluse în alte clase).
24 Textile şi produse textile (neincluse în alte
clase); prosoape.
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte; articole pentru
acoperirea capului; şosete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07294
(151) 03/11/2015
(732) TOMA RADU EMILIAN, Str.

Oaşului, nr. 86-90, et. 1, ap. 23B, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

JURNALUL MUNICIPAL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Tiparituri (ziare, reviste, cărţi, buletine
informative, albume, broşuri, pliante,
materiale publicitare, calendare, cărţi postale);
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerlor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii privind afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distributia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic
nedescărcabile; buletine informative pe suport
electronic; producţie de programe radio şi tv;
servicii de informare referitoare la educaţie

sau divertisment; servicii de traducere; servicii
de editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de evenimente
cu scop cultural sau educativ; servicii de
divertisment; servicii de divertisment furnizate
prin intermediul internetului; servicii de
agrement, servicii de jocuri de noroc
autorizate, organizarea, susţinerea şi
prezentarea de turnee, competiţii, concursuri şi
jocuri, inclusiv cele furnizate prin intermediul
internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestionarea bazelor de date,
gestionarea de programe şi crearea de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07282
(151) 03/11/2015
(732) S.C. RIACORE S.R.L., Str. Romana

nr. 28-30, et. 3-4, jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
Str. D.I. Mendeleev nr. 44, et. 1, ap. 1,
Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

uf usersfeed
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(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare software şi harware.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07281
(151) 03/11/2015
(732) ASOCIATIA INGINERILOR

F E R O V I A R I  D I N
ROMANIA-AIFR, B-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1,, 010873,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Infratrans

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07280
(151) 03/11/2015
(732) MOICEANU MIHAI GABRIEL,

Bd. Valea Cetăţii nr. 33, bl. A40B, ap.
36, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

PHOTO TOUR photography otherwise

  
(531) Clasificare Viena:020115; 020116;

020125; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; fotografii imprimate.
39 Transport; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrare
fotografică; procesarea imaginii fotografice;
montaj fotografii sau diapozitive; reproduceri
de materiale fotografice; transfer de imprimări
fotografice; retuşarea digitală a fotografiilor;
prelucrarea filmelor şi finisarea fotografiilor;
imprimare şi developare fotografică;
fotocompoziţii; developare fotografică;
restaurare fotografică; furnizare de informaţii
despre developarea filmelor fotografice;
servicii de informare referitoare la procesarea
filmelor fotografice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de editare (nu în
scop publicitar); editare de fotografii; servicii
de editare computerizată; editare de materiale
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tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar; servicii ale unui fotograf;
compoziţii fotografice pentru terţi; cursuri de
formare; organizare de cursuri de instruire;
cursuri în cadrul taberelor educative; instruire
în utilizarea echipamentului fotografic;
servicii educative în arta fotografică; servicii
educative în arta developării fotografice;
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07279
(151) 03/11/2015
(732) S.C. AID PROTECT S.R.L., Str.

Bunavestire nr. 90, jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. A.I.D. PROTECT S.R.L. PLOIESTI

(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07277
(151) 03/11/2015
(732) PREDA DUMITRU, Str. Principală

nr. 603, Judeţul Sibiu, 557010,
APOLDU DE JOS ROMANIA 

(540)

FEERIC FASHION WEEK

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270512; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de expoziţii de modă, servicii
de promovare a modei.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de prezentare
de modă, prezentări de colecţii vestimentare
(divertisment); organizarea de reprezentări de
modă (divertisment); seminarii de modă;
organizarea de expoziţii fotografice de modă
(artă); seminarii de fotografie de modă,
concerte, piese de teatru, reprezentaţii artistice
în conexiune cu moda.
42 Servicii de creaţie de modă (design).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 03.11.2015

(210) M 2015 07278
(151) 03/11/2015
(732) RUS ROXANA-IOANA, Sat Sustiu,

nr. 29, jud. Bihor, , COMUNA
LUNCA ROMANIA 

(540)

Căsuţa cu bunătăţi

(591) Culori revendicate:roz

 (531) Clasificare Viena:020901; 050315;
050522; 050713;  

(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; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜


