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Cereri Mărci publicate în 05/11/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07155 29/10/2015 S.C. NADENKA S.R.L. Glaze Haze

2 M 2015 07156 29/10/2015 S.C. NADENKA S.R.L. Oxy

3 M 2015 07157 29/10/2015 ADRIAN GIOANCA WHITE HOMES CONCEPT

4 M 2015 07158 29/10/2015 TRENDLINK S.R.L. I.Sent

5 M 2015 07159 29/10/2015 ANGHEL MIHAI tradinggear.ro

6 M 2015 07160 29/10/2015 STOICA LUCIA RAWZ raw vegan food. delivered.

7 M 2015 07161 29/10/2015 UPON PILLBOX S.R.L. UPON

8 M 2015 07162 29/10/2015 LEARNING CENTER E.C. S.R.L. Learning Center E.C.

9 M 2015 07163 29/10/2015 YASAMIN LINE IMPEXCOM
S.R.L.

MARAL

10 M 2015 07164 29/10/2015 MILOS MARIAN FRAŢII MILOŞ

11 M 2015 07165 29/10/2015 S.C. INSIGRA S.R.L. GRANDIS RESIDENCE Îţi
construim visul. La cheie.

12 M 2015 07166 29/10/2015 TUDOR SEBASTIAN RELOAD FILM

13 M 2015 07167 29/10/2015 GRIGORE-CATRINA
ANDREI-CATALIN

ANDREG

14 M 2015 07168 29/10/2015 S.C. ROMCONSTRUCT AG S.R.L. POLAR PANOURI
TERMOIZOLANTE

15 M 2015 07169 29/10/2015 S.C. SINOPTIX S.A. COMPLEMENTS

16 M 2015 07171 29/10/2015 ROMAN ANCA MIHAELA DANCELAND COMPETITION

17 M 2015 07172 29/10/2015 ROMAN ANCA MIHAELA Ocolul Pâmântului în 80 de
Minute

18 M 2015 07173 29/10/2015 ROMAN ANCA MIHAELA Ansamblul de Balet Arabesque
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Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2015 07174 29/10/2015 S.C. MAGNUM DINCA SECURITY
S.R.L.

PAZA SI PROTECTIE

20 M 2015 07175 29/10/2015 IORGA MATEI BOGDAN chapera

21 M 2015 07176 29/10/2015 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. Social Gym

22 M 2015 07177 29/10/2015 S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L. SOCIAL GYM Inhale Exhale
Connect

23 M 2015 07178 29/10/2015 INTER CONECTER S.R.L. AMERICANA de Luxe

24 M 2015 07179 29/10/2015 S.C. MARY POINT S.R.L. MARY POINT

25 M 2015 07180 29/10/2015 ASOCIAŢIA TRANSILVANIA
TATTOO CLUB

SBS SIBIU BIKE SHOW

26 M 2015 07181 29/10/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

SALAM MONTEROSA CRISTIM

27 M 2015 07182 29/10/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

CRISTIM SALAM HAŢEG

28 M 2015 07183 29/10/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

CRISTIM SALAM FĂGĂRAŞ

29 M 2015 07184 29/10/2015 HOLCIM ROMÂNIA S.A. INERCEM

30 M 2015 07187 29/10/2015 NĂSTASE RALUCA-EUGENIA AUBERGINE

31 M 2015 07188 29/10/2015 NĂSTASE RALUCA-EUGENIA Aubergine Healthy Food

32 M 2015 07189 29/10/2015 SUCIU TIBERIU-IULIAN PFA PCDOKI

33 M 2015 07191 29/10/2015 S.C. CORPINVEST S.R.L. SANOVET

34 M 2015 07192 29/10/2015 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Cytoblock

35 M 2015 07193 29/10/2015 OZONE PANELS S.R.L. i board "GET ON BOARD"

36 M 2015 07194 29/10/2015 CRISTESCU DANIELA EducARTE

37 M 2015 07195 29/10/2015 PRIMUS CONSTRUCT S.A. RASSI

38 M 2015 07196 29/10/2015 PRIMUS CONSTRUCT S.A. RASSI
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39 M 2015 07197 29/10/2015 S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L. GLORIA REGALIS

40 M 2015 07198 29/10/2015 S.C. COLORS IN PROJECTS
S.R.L.

PM GALAXY LEARNING BY
HAVING FUN

41 M 2015 07199 29/10/2015 ENE ADRIAN FLORI.RO - DIN 2005 -

42 M 2015 07200 29/10/2015 ENE ADRIAN BUCHETE.RO PROFESIONIŞTI
PÂNĂ LA ULTIMA PETALĂ

43 M 2015 07201 29/10/2015 ENE ADRIAN EUFLORIA
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(210) M 2015 07165
(151) 29/10/2015
(732) S.C. INSIGRA S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 261, ap. 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GRANDIS RESIDENCE Îţi construim
visul. La cheie.

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:060102; 060725;

070124; 270112; 270502; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07155
(151) 29/10/2015
(732) S.C. NADENKA S.R.L., Str.

Principală nr. 118, Comuna Mândra,
Judeţul Braşov, 500500, SAT
RÂUŞOR ROMANIA 

(540)

Glaze Haze

(591) Culori revendicate:roz, negru
  
(531) Clasificare Viena:080115; 080116;

261125; 261301; 270502; 270503;
270508; 270510; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07166
(151) 29/10/2015
(732) TUDOR SEBASTIAN, Str. Traian

nr. 1, bl. E5, sc. 2, et. 8, ap. 44, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

RELOAD FILM

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07156
(151) 29/10/2015
(732) S.C. NADENKA S.R.L., Str.

Principală nr. 118, Comuna Mândra,
Judeţul Braşov, 500500, SAT
RÂUŞOR ROMANIA 

(540)

Oxy

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 29/10/2015

6

(210) M 2015 07184
(151) 29/10/2015
(732) HOLCIM ROMÂNIA S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

INERCEM

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07167
(151) 29/10/2015
(732) G R I G O R E - C A T R I N A

ANDREI-CATALIN, Str. Alexandru
cel Bun nr. 10, bl. F12, sc. B, et. 4, ap.
9, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ANDREG

 
(531) Clasificare Viena:241521; 260301;

260306; 260725; 270501;  

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

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,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07168
(151) 29/10/2015
(732) S.C. ROMCONSTRUCT AG

S.R.L., Şos. Pogonele nr. 12, judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

POLAR PANOURI TERMOIZOLANTE

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  

(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
270511; 290112;  

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

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 metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
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 de izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07157
(151) 29/10/2015
(732) ADRIAN GIOANCA, Str. Burniţei

nr. 60-62, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WHITE HOMES CONCEPT

(591) Culori revendicate:gri pal
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

270502; 270508;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07169
(151) 29/10/2015
(732) S.C. SINOPTIX S.A., Str. Nicolae

Iorga, nr. 2, et. 3, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

COMPLEMENTS

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii de
analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07187
(151) 29/10/2015
(732) NĂSTASE RALUCA-EUGENIA,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22, bl.
C, et. 4, ap. C13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUBERGINE

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07188
(151) 29/10/2015
(732) NĂSTASE RALUCA-EUGENIA,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22, bl.
C, et. 4, ap. C13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aubergine Healthy Food

(591) Culori revendicate:mov, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050915; 270508;

290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07158
(151) 29/10/2015
(732) TRENDLINK S.R.L., Str. Cireşului

nr. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

I.Sent

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07189
(151) 29/10/2015
(732) SUCIU TIBERIU-IULIAN PFA,

Str. Calea Floreasca nr. 50, bl. 50, sc.
A, ap. 18, judeţul Harghita, ,
GHEORGHENI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

PCDOKI

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

37 Reparaţii; reparaţii, instalări şi mentenanţă
de calculatoare şi reţele de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07159
(151) 29/10/2015
(732) ANGHEL MIHAI, Str. Zizin nr. 4,

et. 2, ap. 14, sector 3, 031263,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tradinggear.ro

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7481 C), roşu (pantone 485 C)

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260118;

270512; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07171
(151) 29/10/2015
(732) ROMAN ANCA MIHAELA, Str.

Ivanovici D. Mendeleev nr. 7-15, sc.
B, ap. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DANCELAND COMPETITION
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(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270508; 270522; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07172
(151) 29/10/2015
(732) ROMAN ANCA MIHAELA, Str.

Ivanovici D. Mendeleev nr. 7-15, sc.
B, ap. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ocolul Pâmântului în 80 de Minute

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;

020123; 020323; 020702; 020901;
241713; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07175
(151) 29/10/2015
(732) IORGA MATEI BOGDAN, Str.

Dealului nr. 2, bl. F8, sc. 1, ap. 05,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

chapera

 
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

38 Telecomunicaţii; servicii care permit cel
putin unei persoane să comunice cu altă
persoană prin mijloace senzoriale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07176
(151) 29/10/2015
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Bd. Ferdinand I nr. 178, bl. T3, ap. 34,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Social Gym

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07173
(151) 29/10/2015
(732) ROMAN ANCA MIHAELA, Str.

Ivanovici D. Mendeleev nr. 7-15, sc.
B, ap. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ansamblul de Balet Arabesque

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

270502; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07177
(151) 29/10/2015
(732) S.C. LOOP OPERATIONS S.R.L.,

Bd. Ferdinand I nr. 178, bl. T3, ap. 34,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIAL GYM Inhale Exhale Connect

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522; 290112;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07178
(151) 29/10/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

AMERICANA de Luxe

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
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artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar
pentru gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
curry (condiment), cremă din ouă, lapte şi
zahăr, sosuri pentrusalate, îngheţate
comestibile, esenţe pentru alimente cu
excepţia uleiurilor eterice şi uleiurilor
esenţiale, paste alimentare făinoase, alimente
făinoase, fermenţi pentru paste, fulgi de ovăz,
arome altele decât uleiurile esenţiale, arome
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
arome altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, seminţe in pentru consum uman,
făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), jeleuri din fructe
(dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate în proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, lianţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketch-up (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), mălai porumb măcinat, porumb

copt, biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii de uz casnic, mentă pentru
dulciuri, melasă pentru alimente, spume
ciocolată, spume desert (dulciuri), musli,
muştar, făină de muştar, alimente preparate pe
bază de tăieţei, tăieţei, nucşoară, alimente pe
bază de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi,îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, goffre, ierburi(condimente), făină de
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grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte,  băuturi  din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai, floricele de porumb, porumb copt,
coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,

sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
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decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07179
(151) 29/10/2015
(732) S.C. MARY POINT S.R.L., Şos.

Naţională nr. 47, bl. C4, sc. B, et. 8,
ap. 35, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

MARY POINT

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07180
(151) 29/10/2015
(732) ASOCIAŢIA TRANSILVANIA

TATTOO CLUB, Str. Dinamului nr.
3, judeţul Sibiu, 550235, SIBIU
ROMANIA 

(540)

SBS SIBIU BIKE SHOW

  
(531) Clasificare Viena:180105; 180123;

270502; 270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07181
(151) 29/10/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SALAM MONTEROSA CRISTIM

(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 produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07182
(151) 29/10/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRISTIM SALAM HAŢEG

(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 produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07191
(151) 29/10/2015
(732) S.C. CORPINVEST S.R.L., Str. Ady

Endre nr. 21, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

SANOVET

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07183
(151) 29/10/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRISTIM SALAM FĂGĂRAŞ

(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 produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07192
(151) 29/10/2015
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Cytoblock

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

5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07160
(151) 29/10/2015
(732) STOICA LUCIA, Ale. Istru nr. 2B,

bl. A14C, sc. 4, et. 1, ap. 51, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAWZ raw vegan food. delivered.

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

  
(531) Clasificare Viena:050315; 050722;

270311; 290114;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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 şi înlocuitori de cafea;
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07174
(151) 29/10/2015
(732) S . C .  M A G N U M  D I N C A

SECURITY S.R.L., Sat vultureşti, str.
Vulturescu nr. 17, Jud. Olt, ,
C O M U N A  V U L T U R E Ş T I
ROMANIA 

(540)

PAZA SI PROTECTIE

 (531) Clasificare Viena:010105; 030702;
030716; 260113; 260115;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, lucrări de
instalaţii electrice, instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt, incendiu;
instalare şi reparare camere video de
supraveghere.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 29/10/2015

20

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07161
(151) 29/10/2015
(732) UPON PILLBOX S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 3, Judeţul Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

UPON

(531) Clasificare Viena:050503; 260103;
260115; 260124; 270502;  

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

7 Automate (distribuitoare automate); aparate
de manipulare automata; maşini de tăiere
automate; aparate electrice pentru uşi

automate; aparate de măturare automate
pentru bazine de înot.
9 Case automate; panouri de comandă
automată; cronometre pentru aparate
automate; dispozitive de control (automate);
aparatură de comandă (automată); aparatură
de control automată; întrerupătoare automate
în miniatură; senzori solari automaţi de
urmărire; aparate de control de acces
(automate); mecanisme de control al accesului
(automate); unităţi de control al accesului
(automate); instalaţii automate de control al
accesului; telecomenzi pentru acţionarea
automată a supapelor; software pentru
automatizarea arhivării de date (programare);
software de calculator pentru automatizarea
fabricilor (programe); comenzi electronice
pentru acţionarea automată a supapelor;
comenzi electrice pentru acţionarea automată
a supapelor; software; software gratuit;
aplicaţii software; software de comunicaţii;
software pentru tablete; software de
bioinformatică; software de decodare;
software de calculator; microprocesoare
programabile prin software; software de
calculator înregistrat; software de gestiune
financiară; software de calculator descărcabil;
software de calculator (programe); software
pentru comunicarea de date; software pentru
motoare de căutare; software pentru telefonie
prin calculator; programe de calculatoare
(software descărcabil); software de prelucrare
a datelor; software de recunoaştere a
gesturilor; software de aplicaţii de calculator;
aplicaţii software de calculator, descărcabile;
cititoare de carduri inteligente; carduri
electronice cu cip fără conţinut (carduri
inteligente fără conţinut); pachete de software
integrat pentru utilizare la automatizarea
laboratoarelor (toate aceste produse se referă
la programe de calculator).
11 Robinete automate; aspersoare de grădină
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(automate); instalaţii automate de irigare
pentru grădină; instalaţii automate de irigare
pentru plante; aspersoare automate pentru
sistemele de irigaţii agricole; dispozitive de
pulverizare (instalaţii automate) pentru
irigaţii; instalaţii automate de irigare folosite
în agricultură; instalaţii automate de irigare
folosite la grădinărit; aspersoare automate
pentru sistemele de irigatii în horticultură;
instalaţii automate de adăpare a păsărilor de
curte; cazane electrice; cazane industriale;
cazane de încălzire; cazane pentru încălzirea
aerului; cazane pentru încălzire centrală;
cazane pentru sistemele de încălzire; cazane
pentru instalaţii de încălzit; cazane pe gaz
pentru instalaţii de încălzire centrală.
35 Prelucrare automată de date; închiriere de
automate de vânzare; servicii în domeniul
inteligenţei afacerilor (gestionarea fişierelor
informatice).
36 Servicii de plată automatizată (servicii
financiare).
37 Întreţinerea de automate; reparaţii sau
întreţinere de distribuitoare automate;
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor; instalare de cazane; servicii
consultative privind instalarea de echipamente
pentru automatizarea clădirilor.
41 Furnizare de servicii de înregistrare video
automată.
42 Cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative;
inginerie de software; actualizarea
software-ului; dezvoltare de software;
închirierea de software; instalarea de
software; proiectare de software; creare de
software; elaborare de software; întreţinere de
software; inginerie de software informatic;
software ca serviciu (SaaS); actualizarea
software-ului pentru computer; copiere de
software de calculator; design şi dezvoltare de
software; servicii de personalizare de

software; proiectare de software pentru terţi;
servicii de consultanţă pentru software;
dezvoltare software, programare şi
implementare; modernizare de software de
calculatoare; cercetare referitoare la
automatizarea computerizata a proceselor
tehnice; cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07201
(151) 29/10/2015
(732) ENE ADRIAN, Str. Traian nr. 161,

sc. A, ap. 12, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

EUFLORIA

  
(531) Clasificare Viena:270512; 270524;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
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a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; magazine en
gros sau en detail; vânzarea prin intermediul
cataloagelor de vânzare prin corespondenţă;
vânzarea prin mijloace electronice ori prin
magazine online; vânzare prin intermediul
website-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07200
(151) 29/10/2015
(732) ENE ADRIAN, Str. Traian nr. 161,

sc. A, ap. 12, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

BUCHETE.RO PROFESIONIŞTI PÂNĂ
LA ULTIMA PETALĂ

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; magazine en

gros sau en detail; vânzarea prin intermediul
cataloagelor de vânzare prin corespondenţă;
vânzarea prin mijloace electronice ori prin
magazine online; vânzare prin intermediul
website-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07199
(151) 29/10/2015
(732) ENE ADRIAN, Str. Traian nr. 161,

sc. A, ap. 12, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

FLORI.RO - DIN 2005 -

  
(531) Clasificare Viena:050316; 050520;

050522; 270508;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod; magazine en
gros sau en detail; vânzarea prin intermediul
cataloagelor de vânzare prin corespondenţă;
vânzarea prin mijloace electronice ori prin
magazine online vânzare prin intermediul
website-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07198
(151) 29/10/2015
(732) S.C. COLORS IN PROJECTS

S.R.L., Str. Pajurei nr. 2B, sc. A, ap.
14, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PM GALAXY LEARNING BY HAVING
FUN

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
alb, verde, portocaliu, mov, galben

 
(531) Clasificare Viena:250725; 251225;

260116; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07197
(151) 29/10/2015
(732) S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L.,

Sat Carastelec nr. 604, judeţul Sălaj, ,
C O M U N A  C A R A S T E L E C
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GLORIA REGALIS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07196
(151) 29/10/2015
(732) PRIMUS CONSTRUCT S.A., Şos

Nicolae Titulescu nr. 171, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RASSI

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

030603; 270508; 270524;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07195
(151) 29/10/2015
(732) PRIMUS CONSTRUCT S.A., Şos

Nicolae Titulescu nr. 171, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RASSI

(531) Clasificare Viena:030106; 030124;
030603; 270508; 270524;  

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

31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07194
(151) 29/10/2015
(732) CRISTESCU DANIELA, Str.

Drumul Pădurea Neagră nr. 52K,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EducARTE

(531) Clasificare Viena:260418; 260424;
270512; 270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07193
(151) 29/10/2015
(732) OZONE PANELS S.R.L., Str. Titu

Maiorescu nr. 34E, etaj 1, cam. 5, jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

i board "GET ON BOARD"

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  

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

35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
vehiculelor electrice şi accesoriilor pentru
acestea, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate;
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată; lanţ de magazine şi magazine
online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07162
(151) 29/10/2015
(732) LEARNING CENTER E.C. S.R.L.,

Str. Mr. Gheorghe Sontu nr. 8, et. 5,
ap. 11, camera 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Learning Center E.C.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07163
(151) 29/10/2015
(732) YASAMIN LINE IMPEXCOM

S.R.L., Bdul. Mihail Kogalniceanu nr.
85, bl. 85, sc. B, et. 2, ap. 15, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARAL

(591) Culori revendicate:negru, galben
deschis, galben închis, roz, roşu,
portocaliu
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(531) Clasificare Viena:260106; 270508;
290115;  

(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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: aditv de ulei, lichid de
frână, unsoare, lubrifianţi, curele, silicon
universal şi garnituri (spray degripant,
contact, disc de frână, curăţire carburator,
dezaburire, silicon de bord, odorizant auto,
soluţie pentru parbriz, antigel, filtre de ulei,
aer, combustibili, platină, bujii, becuri, vopsea
auto)(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07164
(151) 29/10/2015
(732) MILOS MARIAN, Str. Bistra nr. 51,

Cartier Calnic, Judeţul Caraş-Severin,
320001, REŞIŢA ROMANIA 

(540)

FRAŢII MILOŞ

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o
formaţie muzicală; prezentare de spectacole în
direct susţinute de o formaţie muzicală;
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video; servicii de
înregistrări audio, de filme, video şi de
televiziune; servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜


