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Cereri M|rci publicate în 21.08.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05293

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/08/2015 S.C. DELICATESE MARIA S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
DELICATESE MARIA

2 M 2015 05414

14/08/2015 OLGA MIHAELA GALES

LactAroma Produse lactate

3 M 2015 05415

14/08/2015 OLGA MIHAELA GALES

Lactabun Produse lactate

4 M 2015 05416

14/08/2015 ENE DENISA

THE BLUE REGISTER

5 M 2015 05417

14/08/2015 S.C. FRAME FILM S.R.L.

ATLETICO TEXTILA

6 M 2015 05418

14/08/2015 S.C. FORTUNA GAME a.s.

FORTUNA

7 M 2015 05419

14/08/2015 FUNDATIA LIRA HUMANITAS
IONESCU LIDIA TEODORA

CONCURS INTERNATIONAL DE
MUZICA INSTRUMENTALA
TINERE TALENTE

8 M 2015 05420

14/08/2015 S.C. ALTEN TECHNOLOGY
GROUP S.R.L.

ALTEN TECHNOLOGY GROUP

9 M 2015 05421

14/08/2015 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

LITERA mic|

10 M 2015 05422

14/08/2015 ZAHARIA ELENA

S{PT{MÂNALUL IEÔEANUL

11 M 2015 05423

14/08/2015 S.C. ALISON HAYES (ROMANIA)
S.R.L.

NATIV

12 M 2015 05424

14/08/2015 S.C. ALISON HAYES (ROMANIA)
S.R.L.

BLOOM

13 M 2015 05425

14/08/2015 S.C. VASNIC INVESTMENT
S.R.L.

14 M 2015 05426

14/08/2015 FUNDATIA LIRA HUMANITAS
IONESCU LIDIA TEODORA

CONCURS NATIONAL DE PIAN
CEI MAI MICI PIANISTI

15 M 2015 05427

14/08/2015 LUCA LUISA IONELA

MINELLI

16 M 2015 05428

14/08/2015 S.C. RAVENCLAW CONSULT
S.R.L.

COMANDANTUL BARZ{

17 M 2015 05429

14/08/2015 BOJESCU MANUELA IULIANA

NB New Belvedere LUXURY

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 05430

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/08/2015 S.C. TRANSILVANIAN BEEF
FARM S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
TRANSILVANIAN BEEF FARM

19 M 2015 05431

14/08/2015 S.C. TRANSILVANIAN BEEF
FARM S.R.L.

TRANSILVANIA FERMA DE
VITE

20 M 2015 05432

14/08/2015 CONSTANTIN MIHAIL CRISTIAN

PARTIDUL REGIUNILOR
NATIONALE PRN

21 M 2015 05433

14/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

CAFETERO

22 M 2015 05434

14/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

LATTIMO

23 M 2015 05435

14/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

TRADITION

24 M 2015 05436

14/08/2015 S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

DELICE
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(210) M 2015 05293
(151) 14/08/2015
(732) S.C. DELICATESE MARIA S.R.L.,
Str. Teilor nr. 19, Comuna Sanmartin,
Judeţul Bihor, , SAT CIHEI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05432
(151) 14/08/2015
(732) C O N S T A N T I N
MIHAIL
CRISTIAN, Str. Viitorului nr. 13,
Judeţul Ialomiţa, , URZICENI
ROMANIA
(540)
PARTIDUL REGIUNILOR
NATIONALE PRN
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

DELICATESE MARIA
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:050314; 270519;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Dulceaţă din fructe, zacuscă, paste de
ardei, sosuri din legume, compoturi, murături.
32 Siropuri de fructe şi muguri de brad.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 30 şi 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export şi publicitate cu produsele din
clasele 30 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05433
(151) 14/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05435
(151) 14/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

CAFETERO

TRADITION

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05436
(151) 14/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05434
(151) 14/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.
Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA
(540)

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

DELICE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

LATTIMO

4
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(210) M 2015 05414
(151) 14/08/2015
(732) OLGA MIHAELA GALES, Str.
George Coşbuc nr. 212, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI

(210) M 2015 05415
(151) 14/08/2015
(732) OLGA MIHAELA GALES, Str.
George Coşbuc nr. 212, judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI

(540)

(540)

LactAroma Produse lactate

Lactabun Produse lactate

(531) Clasificare Viena:011515; 020901;
050306; 270502;

(531) Clasificare Viena:011515; 020901;
050306; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate
pe clase:
29 Lapte şi produse lactate.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05416
(151) 14/08/2015
(732) ENE DENISA, Str. Lt. Victor Manu
nr. 42, bl. H, ap. 13, sector 2, 021857,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05417
(151) 14/08/2015
(732) S.C. FRAME FILM S.R.L., Str.
Delea Veche nr. 28A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

THE BLUE REGISTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator

ATLETICO TEXTILA

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
(531) Clasificare Viena:010104; 090314;
210301; 240103; 240105; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
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
6
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cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor .
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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de distribuire a reclamelor;
reclamă şi publicitate; publicitate prin
marketing direct; publicarea textelor
publicitare; publicarea reclamelor prin diferite
mijloace; producţie de clipuri publicitare,
toate acestea în legătură cu pariuri şi jocuri de
noroc.
36 Susţinere financiară pentru activităţi
sportive (servicii financiare).
41 Servicii de pariuri şi jocuri de noroc în
sucursale, puncte de lucru, oficii de pariuri şi
online, prin internet, respectiv servicii de
pariuri la care câştigul depinde fie de
determinarea corectă a rezultatelor
evenimentelor sportive, fie de determinarea
clasamentelor competiţiilor sportive ori a
curselor, fie de determinarea corectă a altor
evenimente de interes public, prin colectarea
directă a fiselor de pariuri şi prin internet;
servicii de jocuri de noroc; implementarea şi
organizarea/dezvoltarea de loterii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05418
(151) 14/08/2015
(732) S.C. FORTUNA GAME a.s., Str.
Vodickova nr. 699, 11000, PRAGA 1
REPUBLICA CEHA
(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr.4-8, et.8, camera 1,
sector 1 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FORTUNA
(591) Culori revendicate:galben, negru
7
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(210) M 2015 05419
(151) 14/08/2015
(732) FUNDATIA LIRA HUMANITAS,
Str. Jean Steriadi nr. 24, bl. M9, sc. F,
ap. 89, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) IONESCU LIDIA TEODORA, Str.
Rădulescu Motru nr.3, bl.37A, sc.A,
et. 6, ap.76, sector 4, 040361,
BUCURESTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05420
(151) 14/08/2015
(732) S.C. ALTEN TECHNOLOGY
GROUP S.R.L., Sat Postăvari str.
Bucureşti nr. 1, judeţul Călăraşi,
917100, COM FRUMUŞANI
ROMANIA
(540)

CONCURS INTERNATIONAL DE
MUZICA INSTRUMENTALA TINERE
TALENTE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de concursuri
instrumentale.

ALTEN TECHNOLOGY GROUP
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
gri

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:261103; 261113;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Utilaje pentru compactarea deşeurilor
(maşini); benzi transportoare; benzi pentru
transportoare; transportoare cu benzi; benzi
transportoare din metal; benzi transportoare
pentru manevrarea materialelor; prese de
balotat de uz industrial; separatoare magnetice
superconductoare; maşini pentru gestionarea
şi reciclarea deşeurilor; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
37 Construcţie de utilaje pe bază de comanda;
8
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instalare de utilaje; reparaţii de utilaje;
reparare de utilaje industriale; intreţinere de
utilaje industriale; intreţinere şi reparaţii de
utilaje; instalare de utilaje industriale;
curăţarea maşinilor şi utilajelor; servicii de
instalare pentru utilaje; servicii de întreţinere
a utilajelor; recondiţionarea utilajelor uzate
sau parţial distruse; furnizare de informaţii
privind instalarea de utilaje; servicii de
readaptare şi transformare a utilajelor
(reparaţii motoare, recondiţionare); instalare
de benzi transportoare; reparaţii sau întreţinere
de benzi transportoare; construcţii; reparaţii;
servicii consultative privind întreţinerea şi
repararea de echipamente mecanice şi
electrice; reparare de echipamente electrice şi
de instalaţii electrotehnice.
42 Monitorizarea stării utilajelor (controlul
calităţii); proiectare de utilaje industriale;
proiectare de utilaje specializate; inspecţia
instalaţiilor şi utilajelor; servicii tehnice
pentru analiză utilajelor; servicii de inginerie
pentru proiectarea de utilaje; servicii de
consiliere tehnologica privind analiză tehnică
a utilajelor; servicii de analiză şi cercetare
industrială; servicii de consultanţă în materie
de inginerie industrială; servicii de consultanţă
tehnologică.

(210) M 2015 05421
(151) 14/08/2015
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei 5-7, et.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

LITERA mică
(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
galben, verde
(531) Clasificare Viena:241508; 241521;
270502; 270510; 270515; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule, materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caracter tipografice, clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05422
(151) 14/08/2015
(732) ZAHARIA ELENA, B-dul Carol I nr.
40, bl. B2, et. 3, ap. 23, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA

(210) M 2015 05423
(151) 14/08/2015
(732) S.C. ALISON HAYES (ROMANIA)
S.R.L., Şos. Bucureşti-Buzău Km
55,2, judeţul Ialomiţa, , URZICENI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
SĂPTĂMÂNALUL IEŞEANUL
(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.

NATIV
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 14.08.2015

(210) M 2015 05424
(151) 14/08/2015
(732) S.C. ALISON HAYES (ROMANIA)
S.R.L., Şos. Bucureşti-Buzău Km
55,2, judeţul Ialomiţa, , URZICENI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2015 05425
(151) 14/08/2015
(732) S.C. VASNIC INVESTMENT
S.R.L., Str. Dobrici nr. 65, Camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:2805;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor.

˜˜˜˜˜˜˜

BLOOM

(210) M 2015 05426
(151) 14/08/2015
(732) FUNDATIA LIRA HUMANITAS,
Str. Jean Steriadi nr. 24, bl. M9, sc. F,
ap. 89, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) IONESCU LIDIA TEODORA, Str.
Rădulescu Motru nr. 3, bl. 37A, sc. A,
et. 6, ap. 76, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270302; 270502;
270503; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

CONCURS NATIONAL DE PIAN CEI
MAI MICI PIANISTI

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05427
(151) 14/08/2015
(732) LUCA LUISA IONELA, cetăţean
român cu rezidenţă în Germania,
Hohenzollern Str. 5, 72379
HECHINGEN, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben, gri, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Desene animate; desene animate sub formă
de filme cinematografice; discuri video
înregistrate cu desene animate.
14 Brelocuri.
16 Benzi desenate (tipărituri), imprimeuri cu
desene animate.
25 Tricouri.
28 Păpuşi.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05428
(151) 14/08/2015
(732) S.C. RAVENCLAW CONSULT
S.R.L., Bd. Mareşal Averescu nr. 5,
bl. 3, ap. 8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(210) M 2015 05429
(151) 14/08/2015
(732) BOJESCU MANUELA IULIANA,
Aleea Electricienilor nr. 2, sc. C, ap.
13, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

NB New Belvedere LUXURY

COMANDANTUL BARZĂ
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prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor
comerciale; toate aceste servicii pentru:
hosteluri, agenţii de cazare (hosteluri, hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, rezervări la
pensiuni, pensiuni, cafenele, catering de
alimente şi băuturi, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de cazare, rezervări hoteliere,
hoteluri, pensiuni, moteluri; închirierea
scaunelor, meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
închirierea sălilor de şedinţă, restaurante,
restaurante cu autoservire, snack-bar-uri.
43 Hosteluri; agenţii de cazare (hosteluri,
hoteluri, pensiuni); servicii de bar; rezervări la
pensiuni; pensiuni; cafenele; catering de
alimente şi băuturi; închirierea aparatelor de
gătit; servicii de cazare; rezervări hoteliere;
hoteluri; pensiuni; moteluri; închirierea
scaunelor, meselor, feţelor de masă, paharelor;
închirierea dozatoarelor de apă potabilă;
închirierea sălilor de şedinţă; restaurante;
restaurante cu autoservire; snack-bar-uri.

(591) Culori revendicate:gri, auriu, albastru,
bleumarin
(531) Clasificare Viena:010105; 270502;
270514; 270522; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială lucrări
de birou; servicii import-export, lanţ de
magazine, închiriere, mobile, imobile, maşini
şi echipamente de birou, servicii de desfacere,
adunarea împreună a unor bunuri oferite altora
spre vânzare, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienţi,
prezentarea produselor şi serviciilor prin orice
mijloace de comunicare; organizare de
expoziţii şi târguri cu scop comercial şi
publicitar, prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse şi servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
servicii de intermediere comercială între
clienţi, prestatori de servicii şi producătorii de
bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05430
(151) 14/08/2015
(732) S.C. TRANSILVANIAN BEEF
FARM S.R.L., Str. Câmpului nr. 1,
Comuna Sercaia, judeţul Braşov, ,
SAT SERCAIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2015 05431
(151) 14/08/2015
(732) S.C. TRANSILVANIAN BEEF
FARM S.R.L., Str. Câmpului nr. 1,
Comuna Sercaia, judeţul Braşov, ,
SAT SERCAIA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(540)
TRANSILVANIAN BEEF FARM

TRANSILVANIA FERMA DE VITE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

11)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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