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Cereri Mărci publicate în data de 08.09.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Data
Depozit

Denumire
Marcă

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05809

Titular

01/09/2015

POP IACOB

Primera Painting Brasov

2 M 2015 05810

01/09/2015

FEDERAŢIA DE MINIFOTBAL DIN
ROMÂNIA

FEDERAŢIA DE MINIFOTBAL DIN
ROMÂNIA

3 M 2015 05811

01/09/2015

S.C. CONTEX DIGITAL ELECTRONIC Venga
S.R.L.

4 M 2015 05812

01/09/2015

S.C. NATURA OLIVES S.R.L.

CANELYSSE

5 M 2015 05813

01/09/2015

S.C. APEMIN TUŞNAD S.A.

Meriţi mai mult !

6 M 2015 05814

01/09/2015

TEMCIUC FLORIN

FORMATIA AMBIENT

7 M 2015 05815

01/09/2015

S.C. ROMITA S.R.L.

LA GURA SOBEI

8 M 2015 05816

01/09/2015

S.C. BORO PR & COMMUNICATION
S.R.L.

Building Health Bucharest
International Forum

9 M 2015 05817

01/09/2015

S.C. ARABESQUE S.R.L.

LIGA SPECIALIŞTILOR
ARABESQUE

10 M 2015 05818

01/09/2015

S.C. MIN STAR PROTECT S.R.L.

MIN STAR PROTECT

11 M 2015 05819

01/09/2015

S.C. AESOP WORLDWIDE
IMPOTERS S.R.L.

Promolino - vânătorul de
promoţionale -

12 M 2015 05820

01/09/2015

S.C. AESOP WORLDWIDE
IMPOTERS S.R.L.

AESOP WORLDWIDE IMPORTERS

13 M 2015 05821

01/09/2015

S.C. PRĂVĂLIA NOASTRĂ S.R.L.

Nutrissimo

14 M 2015 05822

01/09/2015

LUPU GORDUZA NADIA MARIA

id THERAPY BESPOKE
TREATMENT CENTER

15 M 2015 05823

01/09/2015

GHIMBULUŢ ANDREI

Bucharest CityLife Suites

16 M 2015 05824

01/09/2015

S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.

UPPERFRUIT

17 M 2015 05825

01/09/2015

S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.

CATALOG SCOLAR ELECTRONIC

18 M 2015 05826

01/09/2015

S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.

SISTEM ELECTRONIC DE
MANAGEMENT SCOLAR

19 M 2015 05827

01/09/2015

DUMITRESCU MARINA-OTILIA

daft PROJECT

20 M 2015 05828

01/09/2015

PENCA DRAGOS

cardio mix

(151)

(732)

1

(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)

Data
Depozit

Denumire
Marcă

Titular

(151)

(732)

(540)

21 M 2015 05829

01/09/2015

FUNDATIA PENTRU SANATATE
ORHIDEEA SPA

HAMMAM RITUAL

22 M 2015 05830

01/09/2015

AL ROMÂNIEI PAUL - PHILIPPE

Furnizor Oficial al Familiei Regale a
României prima linie de succesiune

23 M 2015 05831

01/09/2015

S.C. ZETEA S.R.L.

La Pălincie

24 M 2015 05832

01/09/2015

PLUMB DAN RAZVAN

COMOARA HAIDUCULUI

25 M 2015 05833

01/09/2015

PLUMB DAN RAZVAN

BOIER VERNESCU

26 M 2015 05834

01/09/2015

NOY BUSINESS TRANZACTIONS
S.R.L.

CONTEAZA PE NOY

27 M 2015 05835

01/09/2015

NEGRESCU ADRIAN MIHAI

GADGET REPORT

28 M 2015 05836

01/09/2015

PRISACA TRANSILVANIA S.R.L.

GATULET FERICIT

29 M 2015 05837

01/09/2015

NOY BUSINESS TRANZACTIONS
S.R.L.

PARTENERI DE INCREDERE

30 M 2015 05840

01/09/2015

S.C. INSPIRE THROUGH S.R.L.

HAPPYCINEMA

31 M 2015 05841

01/09/2015

BEZMAN EMIL

PARTIDUL PATRIOTILOR DE
PRETUTINDENI DEMOCRAŢIE
DREPTATE DEMNITATE PPP DDD

32 M 2015 05842

01/09/2015

PRISACA TRANSILVANIA S.R.L.

DERMATOPICA

33 M 2015 05843

01/09/2015

S.C. STUDIO 47 MS S.R.L.

TABARA DE MUZICA

34 M 2015 05844

01/09/2015

PRISACA TRANSILVANIA S.R.L.

NASUC FERICIT

35 M 2015 05845

01/09/2015

S.C. NAPOLACT S.A.

NAPOLACT PUR SI SIMPLU

36 M 2015 05846

01/09/2015

KASPER DANIELA CRISTINA

Avantgarden coresi

2
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(210) M 2015 05832
(151) 01/09/2015
(732) PLUMB DAN RAZVAN, Calea
Moşilor nr. 270, bl. 14, sc. 2, et. 5, ap.
55, sector 2, 020891, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 05833
(151) 01/09/2015
(732) PLUMB DAN RAZVAN, Calea
Moşilor nr. 270, bl. 14, sc. 2, et. 5, ap.
55, sector 2, 020891, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
COMOARA HAIDUCULUI

BOIER VERNESCU

(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, 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(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, 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05809
(151) 01/09/2015
(732) POP IACOB, Str. Dobrogei nr. 36 G,
judeţul Braşov, 507190, SÂNPETRU
ROMANIA

(210) M 2015 05810
(151) 01/09/2015
(732) FEDERAŢIA DE MINIFOTBAL
DIN ROMÂNIA, Calea Călăraşilor
nr. 173, bl. 42, sc. 4, ap. 100, parter,
sector 3, BUCUREŞTI, ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA
(540)

(540)

Primera Painting Brasov
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii.

FEDERAŢIA DE MINIFOTBAL DIN
ROMÂNIA
(531) Clasificare Viena:210301; 240723;
260207; 261112;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05811
(151) 01/09/2015
(732) S . C . C O N T E X D I G I T A L
ELECTRONIC S.R.L., Şoseaua de
Centură nr. 27-28, Hala C1, Camera 2,
judeţul Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA

(210) M 2015 05812
(151) 01/09/2015
(732) S.C. NATURA OLIVES S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 31, Complexul
Comercial Expo Market Doraly,
Pavilion N, Spaţiu expoziţional Dep.
2N, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Venga

(540)
CANELYSSE

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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.

(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.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05813
(151) 01/09/2015
(732) S.C. APEMIN TUŞNAD S.A., Str.
Gării nr. 599/C, Comuna Tuşnad,
judeţul Harghita, , SAT TUŞNADU
NOU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 05815
(151) 01/09/2015
(732) S.C. ROMITA S.R.L., Comuna
Măicăneşti nr. 1, Judeţul Vrancea, ,
SAT MĂICĂNEŞTI ROMANIA
(540)

(540)
Meriţi mai mult !

LA GURA SOBEI
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:020301; 020304;
090109; 090116; 260114; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
legume conservate.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

6

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 01.09.2015

(210) M 2015 05816
(151) 01/09/2015
(732) S . C .
BORO
PR
&
COMMUNICATION S.R.L., Şos.
Păcurari nr. 14, bl. 557, sc. B, et. 4, ap.
16, judeţul Iaşi, 700537, IAŞI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05817
(151) 01/09/2015
(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
(540)

Building Health Bucharest International
Forum
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

LIGA SPECIALIŞTILOR ARABESQUE
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
020715; 260418; 270112; 290112;
(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05818
(151) 01/09/2015
(732) S.C. MIN STAR PROTECT S.R.L.,
Str. I. C. Brătianu bl. P9, ap. 1, judeţul
Dâmboviţa, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05819
(151) 01/09/2015
(732) S.C. AESOP WORLDWIDE
IMPOTERS S.R.L., Str. Ion
Minulescu nr. 9, Corp C1, parter,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

MIN STAR PROTECT

Promolino - vânătorul de promoţionale -

(591) Culori revendicate:verde, negru

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, portocaliu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:010102; 240107;
240115; 290113;

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030124; 270501; 270507; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de transport securizat şi de valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniu.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05820
(151) 01/09/2015
(732) S.C. AESOP WORLDWIDE
IMPOTERS S.R.L., Str. Ion
Minulescu nr. 9, Corp C1, parter,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05821
(151) 01/09/2015
(732) S.C. PRĂVĂLIA NOASTRĂ
S.R.L., Str. Mareşal Alexandru
Averescu nr. 34D, ap. 22, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

Nutrissimo
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
161C), verde (Pantone 7491C), galben
(531) Clasificare Viena:011515; 050315;
270507; 270511; 290113;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, 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.
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.

AESOP WORLDWIDE IMPORTERS
(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:270512; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05822
(151) 01/09/2015
(732) LUPU GORDUZA NADIA
MARIA, Str. Academiei nr. 4-6, ap.
33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05823
(151) 01/09/2015
(732) GHIMBULUŢ ANDREI, Str. Mr.
Petre Creţu nr. 17, et. 2, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Bucharest CityLife Suites
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

id THERAPY BESPOKE TREATMENT
CENTER
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
320C), negru
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
270302; 270508; 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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05824
(151) 01/09/2015
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,
Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
UPPERFRUIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi

˜˜˜˜˜˜˜
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discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05825
(151) 01/09/2015
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,
Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05826
(151) 01/09/2015
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,
Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CATALOG SCOLAR ELECTRONIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;

SISTEM ELECTRONIC DE
MANAGEMENT SCOLAR
(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
11
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 05828
(151) 01/09/2015
(732) PENCA DRAGOS, Str. Stefan
Karadja 10, , RUSE BULGARIA
(540)
cardio mix
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05829
(151) 01/09/2015
(732) FUNDATIA PENTRU SANATATE
ORHIDEEA SPA, Calea Plevnei
145B, SPA, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05827
(151) 01/09/2015
(732) DUMITRESCU MARINA-OTILIA,
Str.Nichita Stănescu nr. 20, jud. Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA
(540)

HAMMAM RITUAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

daft PROJECT
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
12
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produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală. (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).
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de

(210) M 2015 05830
(151) 01/09/2015
(732) AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, Str. Alexandru Philippide
nr. 6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

Furnizor Oficial al Familiei Regale a
României prima linie de succesiune
(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C, 1225C), roşu (pantone 485C)
gri metalic (pantone 877C), verde
(pantone 348C), albastru (pantone
654C), grena
(531) Clasificare Viena:030102; 030702;
240105; 240109; 240113; 240119;
240901; 240906; 250106; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
13
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la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
(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).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(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).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
(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 de 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).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
14
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pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 05834
(151) 01/09/2015
(732) NOY BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L., Str.
Foltanului nr. 1C, jud. Galaţi, ,
VÂNĂTORI ROMANIA
(740) S.C. LOYAL PARTNERS AGENTIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Portului, nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05831
(151) 01/09/2015
(732) S.C. ZETEA S.R.L., Str. Principală
nr. 540, judeţul Satu Mare, 447185,
MEDIESU AURIT ROMANIA

CONTEAZA PE NOY

(540)

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

La Pălincie
(531) Clasificare Viena:270510; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05835
(151) 01/09/2015
(732) NEGRESCU ADRIAN MIHAI, Str.
Oituz nr. 2U, bl. C1, ap. 47, jud. Ilfov,
, POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA

(210) M 2015 05836
(151) 01/09/2015
(732) PRISACA TRANSILVANIA
S.R.L., Str. Mărginasa, nr. 43, Jud.
Cluj, 400371, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(540)
(540)
GATULET FERICIT
(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 bebelusi;
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.

GADGET REPORT
(531) Clasificare Viena:241511; 241521;
260103; 260110; 260304; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de agenţii de ştiri electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05837
(151) 01/09/2015
(732) NOY BUSINESS
TRANZACTIONS S.R.L., Str.
Foltanului nr. 1C, jud. Galaţi, ,
VÂNĂTORI ROMANIA
(740) S.C. LOYAL PARTNERS AGENTIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Portului, nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

(210) M 2015 05840
(151) 01/09/2015
(732) S.C. INSPIRE THROUGH S.R.L.,
Str. Rîului nr. 429, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

PARTENERI DE INCREDERE
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

HAPPYCINEMA
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:260207; 270502;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tiparituri;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
pliante, volante/flyere, mape, cataloage,
reviste, afişe/postere, cărţi de vizită, material
publicitar personalizat, calendare, cataloage
specializate, tipizate, elemente securizare
(articole de birou), pungi hârtie, pungi
material plastic, pungi material ecolologic sau
alte materiale, cutii carton.
35 Publicitate şi afaceri comerciale 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
în domeniul afacerilor comerciale specifică
domeniului de activitate; producţia de clipuri
şi reclame publicitare; închirierea de material
publicitar; comercializarea (vânzare en gros

˜˜˜˜˜˜˜
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sau en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de produse alimentare, dulciuri,
băuturi racoritoare, băuturi alcoolice şi
nonalcoolice; activităţi de import-export;
gestiunea afacerilor comerciale şi
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special producţia
filmelor cinematografice; închirierea
peliculelor de film; studiouri de film;
prezentari în săli cinematografice; spectacole
muzicale, regizare de piese şi spectacole de
teatru; servicii de agenţii de rezervare de
bilete la teatru, organizarea de festivaluri,
simpozioane şi expoziţii; organizare de
evenimente cu scop cultural şi educativ.

(210) M 2015 05814
(151) 01/09/2015
(732) TEMCIUC FLORIN, Str. Împărat
Traian nr. 41, sc. C, et. 1, ap. 3,
judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI
(540)

FORMATIA AMBIENT
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:050520; 090109;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05841
(151) 01/09/2015
(732) BEZMAN EMIL, Str. Nae Leonard
nr. 9, bl. C7, sc. 2, et. 3, ap. 32,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI
(540)

(210) M 2015 05842
(151) 01/09/2015
(732) PRISACA TRANSILVANIA
S.R.L., Str. Mărginasa, nr. 43, Jud.
Cluj, 400371, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
DERMATOPICA
(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 bebelusi;
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.

PARTIDUL PATRIOTILOR DE
PRETUTINDENI DEMOCRAŢIE
DREPTATE DEMNITATE PPP DDD
(591) Culori revendicate:mov, negru, maro
(531) Clasificare Viena:020916; 200505;
260725; 270519; 290113;
(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.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05843
(151) 01/09/2015
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., Str.
Vânătorilor nr. 34, bl. D1A, ap. 7,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05844
(151) 01/09/2015
(732) PRISACA TRANSILVANIA
S.R.L., Str. Mărginasa, nr. 43, Jud.
Cluj, 400371, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
NASUC FERICIT
(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 bebelusi;
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.

TABARA DE MUZICA
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, roşu, verde, galben, bleu
(531) Clasificare Viena:020523; 040502;
040505; 160105; 270512; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05845
(151) 01/09/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea
Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 05846
(151) 01/09/2015
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,
Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
500209, BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

(540)
NAPOLACT PUR SI SIMPLU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe
bază de produse lactate (produsele lactate
fiind componentul principal); ciocolată cu
lapte (băutură, laptele fiind elementul
predominant).

(531) Clasificare Viena:210307; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; publicitate; activităţi de
import-export; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse(cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; marketing; organizarea de
expoziţii şi de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

Avantgarden coresi
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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