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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şiproiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2015 01309
(151) 01/04/2015
(732) S.C. JACKPOT S.R.L., Str.
Alexandru Cernat nr.17, judeţul
Galaţi, 800087, GALATI ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)
3 AMICI

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine
en-gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-expoirt.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 02301
(151) 01/04/2015
(732) S.C. ERIC PREST CONSTRUCT
S.R.L., Str. Drumul Morii nr. 7B, sc.
2, et. 3, ap. 20, Judeţul Ilfov, , SAT
MOGOŞOAIA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;
270519; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Materiale de construcţie metalice.

(540)

EvoBuild

(210) M 2015 02300
(151) 01/04/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
MISTERELE ISTORIEI
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(210) M 2015 02302
(151) 01/04/2015
(732) SECURITY CONSULTING S.R.L.,
Str. Zamfir Olaru nr. 10, bl. 86E, sc.
E, et. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 02303
(151) 01/04/2015
(732) MARINA SORIN IULIAN, Str.
Colţul Putinarilor nr. 71, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

(531) Clasificare Viena:270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

MAGGIE'S Ranch
(531) Clasificare Viena:030301; 030315;
270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare;
servicii de asistenţă şi consultanţă specifică
domeniului de activitate; activităţi de
import-export; gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente; servicii de agrement; tabere
(divertisment, educaţie, cultură şi sport);

˜˜˜˜˜˜˜
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organizarea de cursuri pentru echitaţie;
închirierea de echipamente sportive;
închirierea terenurilor de sport; servicii în
legatură cu dresajul animalelor.
43 Cazare temporară, restaurante, cafenele,
restaurante cu autoservire, snack-baruri,
cafenele-baruri; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum; servicii de catering,
prepararea mâncarurilor gătite.

le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de amenajare interioară pentru
clădiri, spaţii comerciale, birouri (reparaţii,
instalaţii).
42 Servicii de artă grafică şi design; servicii
de design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare şi exterioare; servicii de design
interior şi exterior; servicii de consultanţă în
materie de design interior.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02286
(151) 01/04/2015
(732) A S O C I A Ţ I A
ADJUDECĂTORILOR DIN
ROMÂNIA, Str. Ogorului nr. 50,
Comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, ,
SAT CORBEANCA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02285
(151) 01/04/2015
(732) S.C. OSMYUM S.R.L., Str. Drumul
Cretestilor nr. 76, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
ASOCIAŢIA ADJUDECĂTORILOR
DIN ROMÂNIA

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

Osmyum FOR SMART HABITATS
(531) Clasificare Viena:011108; 050519;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de finisaj interior (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02287
(151) 01/04/2015
(732) S.C. ARABESQUE S.R.L., Str.
Timişului nr. 1, judeţul Galaţi,
800321, GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(210) M 2015 02288
(151) 01/04/2015
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA
(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(540)
GATESC DIN TOATA INIMA
MOBILĂRIE materiale şi accesorii
pentru mobilier

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Legume conservate, congelate, uscate sau
fierte; cartofi conservaţi, congelaţi, uscaţi sau
fierţi; fructe conservate, congelate, uscate sau
fierte; ciuperci conservate, uscate sau fierte;
carne, carne de pasăre, vânat, peşte şi fructe
de mare (nu vii), toate aceste produse, de
asemenea, sub formă de extracte, supe, jeleuri,
paste, conserve, feluri de mâncare gata-făcute,
congelate sau deshidratate; gemuri; ouă; soia
conservată pentru alimente; uleiuri şi grăsimi
comestibile; cârnaţi; mezeluri; unt de arahide;
supe, concentrate de supă, preparate pentru
fabricarea supelor; bulion, de asemenea, sub
formă de cuburi, de tablete sau granulat,
bulion concentrat, preparate pentru fabricarea
bulionului.
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
drojdie, produse de patiserie; orez, paste,
fidea; produse alimentare care au o bază de
orez, făină de cereale sau cereale, de
asemenea, sub formă de feluri de mâncare
gata-făcute; pizza; sandwich-uri; amestecuri
de pastă alimentară şi aluat pentru cuptor gata preparat; pulberi tort; sosuri, preparate
pentru fabricarea sosurilor; sos de soia;

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:250717; 260418;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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ketch-up; arome şi condimente pentru
alimente, condimente comestibile,
condimente; sosuri pentru salate, maioneză;
muştar; oţet.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02289
(151) 01/04/2015
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.,
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea
Anchor Plaza, corp C, et. 5, birou C2,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 02291
(151) 01/04/2015
(732) P A L C O N I
ALEXANDRA
IASMINA, Str. Gheorghe Doja nr. 78,
judeţul Timiş, 305300, FĂGET
ROMANIA
(540)

(540)
SERVETEL STIE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

Prin Banat
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
426), maro (Pantone 478)
(531) Clasificare Viena:050306; 270508;
290112;
(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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
6
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compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice.
41 Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele; servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatura publicului, în
scopuri culturale sau educative.

(210) M 2015 02304
(151) 01/04/2015
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,
B-dul Decebal nr. 14, bloc S6, scara 4,
etaj 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA
(540)
Bicolori

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02292
(151) 01/04/2015
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.
Tudor Vladimirescu nr. 599, judeţul
Braşov, , HARMAN ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Biscuiţi.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 02293
(151) 01/04/2015
(732) LE CLUB HERASTRAU S.R.L.,
B-dul. Ion Mihalache nr. 65, Corp A,
et. 2, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

NEURONATURE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

(540)

LE CLUB

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
579C), galben (pantone 461C, 1205C),
albastru (pantone 629C), albastru
(pantone 550C)
(531) Clasificare Viena:011511; 260418;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 02295
(151) 01/04/2015
(732) S.C. PROSD COM S.R.L., Str. Banul
Mărăcine, nr. 25/A, cam. 1-2, Jud.
Timiş, 300397, TIMIŞOARA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Afişaj; agenţii de publicitate; difuzare de
anunţuri publicitare; compilarea informaţiilor
în fişiere electronice; compilaţii statistice;
cronică publicitară; difuzarea de anunţuri
publicitare; expoziţii (organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
compilarea informaţiilor in fişiere electronice;
fişiere electronice (sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; gestionarea
de fişiere informatice; gestionare de fişiere
informatice; închiriere de spaţii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; agenţii comerciale de informaţii;
servicii de căutare informaţii din fişiere
informatice pentru terţi; reactualizarea de
materiale publicitare; sondaje de opinie;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; paginare în
scopuri publicitare; cercetare de piaţă; studii
de piaţă; promovarea vânzărilor pentru terţi;
publicare de texte publicitare; relaţii publice;
difuzare de anunţuri publicitare; difuzare de
material publicitar; broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane; închiriere de material
publicitar; închiriere de spaţii publicitare;
pregătirea de texte publicitare; publicare de

(540)
GHIDUL MEDICAL

(210) M 2015 02294
(151) 01/04/2015
(732) LE CLUB HERASTRAU S.R.L.,
B-dul. Ion Mihalache nr. 65, Corp A,
et. 2, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
LE CLUB

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

˜˜˜˜˜˜˜

8
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texte publicitar; publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă;publicitate radiofonică;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
reactualizarea
materialelor
publicitare;redactare de texte publicitare;
relaţii publice; servcii de revista presei;
sondaje de opinie; studiul pieţei;servicii de
abonamente la servicii detelecomunicaţii
pentru terţi; redactare de texte publicitare;
promovarea vânzărilor, pentru terţi; servicii de
abonamente la ziare, pentru terţi.

(210) M 2015 02298
(151) 01/04/2015
(732) MOGA DAN, Str. Mircea cel Bătrân
nr. 53, bl. MV2, sc. A, ap. 2, judeţul
Constanţa, 900658, CONSTANŢA
ROMANIA
(740) VLAD CONSTANTIN, B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02305
(151) 01/04/2015
(732) S.C. VALGBAR S.R.L., Str. George
Emil Palade nr. 95, Vila ED08,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

Dely

(540)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Sandwich-uri.
bookee

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02299
(151) 01/04/2015
(732) D U M I T R E S C U
LUCIA-ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, verde, oranj, roşu, bordeaux
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii de programare proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (SAAS).

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

BUCAREST HEBDO BURSA
9
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270515; 290114;
(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; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport: ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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