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Cereri Mărci publicate în 09.10.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06469 02/10/2015 VISION TRADING GRUP S.R.L. MABI

2 M 2015 06470 02/10/2015 VISION TRADING GRUP S.R.L. MINUT

3 M 2015 06471 02/10/2015 S.C. VISION TRADING GRUP
S.R.L.

Minut

4 M 2015 06498 02/10/2015 NICULAE MIHAI LAURENTIU PENSIUNEA EGRETA

5 M 2015 06499 02/10/2015 S.C. HOME THERAPY
SOLUTIONS S.R.L.

HOME THERAPIES Secretele
Naturii

6 M 2015 06500 02/10/2015 S.C. INTERTRANSCOM IMPEX
S.R.L.

itc INTERTRANSCOM
PRODUCŢIE ŞI DISTRIBUŢIE
PLASE SUDATE

7 M 2015 06501 02/10/2015 S.C. GLOBAL HOSPITALITY
SOLUTIONS S.R.L.

LUXURY EXCLUSIVE

8 M 2015 06502 02/10/2015 S.C. ELECTRONICS SUPORT
DIVISION S.R.L.

ESD DIGITAL INPOWER
COMMUNICATION

9 M 2015 06503 02/10/2015 S.C. ELECTRONICS SUPORT
DIVISION S.R.L.

ESD SERVICE TECHNOLOGY
SOLUTIONS

10 M 2015 06504 02/10/2015 ABRAMIUC IOANA MANUELA
NEAMŢU ANDREI

Heavy Rotation

11 M 2015 06505 02/10/2015 S.C. LABORATOARELE
REMEDIA S.R.L.

IODOREM

12 M 2015 06506 02/10/2015 S.C. LABORATOARELE
REMEDIA S.R.L.

VITAREM

13 M 2015 06507 02/10/2015 S.C. LABORATOARELE
REMEDIA S.R.L.

SILIMAREM

14 M 2015 06508 02/10/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

diagrame cu bancuri

15 M 2015 06509 02/10/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

diagrame cu umor

16 M 2015 06510 02/10/2015 S.C. LABORATOARELE
REMEDIA S.R.L.

REEMEDIUL NATURAL,
REMEDIU IDEAL

17 M 2015 06511 02/10/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

diagrame pentru copii
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18 M 2015 06512 02/10/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

jocuri logice diagrame

19 M 2015 06513 02/10/2015 HELIOS CLIMAVENT S.R.L. HCV HELIOS CLIMAVENT

20 M 2015 06514 02/10/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

100% umor de buzunar

21 M 2015 06515 02/10/2015 HELIOS CLIMAVENT S.R.L. HCV Helios Climavent

22 M 2015 06516 02/10/2015 PATRONATUL SERVICIILOR DIN
ROMANIA

Patronatul Serviciilor Private din
România

23 M 2015 06517 02/10/2015 ASOCIATIA CATENA RACING
TEAM

CATENA + RACING TEAM

24 M 2015 06518 02/10/2015 S.C. ELECTRO DISTRIBUTION
S.R.L.

norma

25 M 2015 06519 02/10/2015 S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR
LUXOR S.R.L.

LUXOR EXCHANGE OFFICE

26 M 2015 06520 02/10/2015 S.C. INSULA OVIDIU S.R.L. INSULA OVIDIU

27 M 2015 06521 02/10/2015 S.C. BIONATIV S.R.L. BINE DE LA ALBINE

28 M 2015 06522 02/10/2015 S.C. LUBCOM S.A. LUBCOM

29 M 2015 06523 02/10/2015 S.C. WINE MANAGEMENT S.R.L. EXTAZ

30 M 2015 06524 02/10/2015 S.C. UNIVERSUL COPIILOR
S.R.L.

Grădiniţa MOTANUL ÎNCĂLŢAT

31 M 2015 06525 02/10/2015 S.C. ELIXIR CD S.R.L. FISHY super proaspat

32 M 2015 06526 02/10/2015 S.C. LUMEA BASMELOR
INTERNATIONAL S.R.L.

LUMEA BASMELOR

33 M 2015 06527 02/10/2015 SOFT TREND SOLUTIONS S.R.L. AUTOPRIX

34 M 2015 06528 02/10/2015 S.C. ANA PAN S.A. E COOL SA FII OLD SCHOOL

35 M 2015 06529 02/10/2015 S.C. HARDCORE FASHION
S.R.L.

HARDCORE FASHION

36 M 2015 06530 02/10/2015 DOBRICA SPIRIAC VASILE
CIPRIAN

P Premierevideo trebuie doar să
zâmbeşti!
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37 M 2015 06531 02/10/2015 DAN IACOBSOHN LOSOS

38 M 2015 06532 02/10/2015 ZAMFIR MARIANA CASA ZAMFIREI

39 M 2015 06533 02/10/2015 DUMITRU CONSTANTIN I SLIM

40 M 2015 06534 02/10/2015 DUMITRU CONSTANTIN SLIM DREAM

41 M 2015 06535 02/10/2015 BACANIA MEA S.R.L. BĂCĂNIA MEA

42 M 2015 06536 02/10/2015 S.C. PREFERA FOODS S.A. CD Capricii şi Delicii Ardei iute
mixt

43 M 2015 06537 02/10/2015 S.C. PREFERA FOODS S.A. Capricii şi Delicii

44 M 2015 06538 02/10/2015 EL JAMM JAMAL Gino FAST FOOD
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(210) M 2015 06471
(151) 02/10/2015
(732) S.C. VISION TRADING GRUP

S.R.L., Str. Agatha Bârsescu nr. 13,
bl. V10, sc. 3, et. 1, ap. 61, sector 3,
031481, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Minut

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

270502; 270508; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Soluţie pe bază de apă marină pentru
desfacerea căilor respiratorii.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru

tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare; cântare
pentru copii.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; suzete, tetine, biberoane,
termometru de uz medical, sterilizatoare, inele
gingivale, pompa pentru sân, nebulizatoare;
dozatoare de aerosoli pentru uz medical; tetine
de biberoane (suzete); bandaje elastice; ploşti;
canule; catetere; prezervative; corsete
abdominale; cuţite chirurgicale; cerşafuri
pentru bolnavi; cornete acustice; dopuri de
urechi (pentru protecţia urechii); beţişoare
pentru igiena urechii; mănuşi pentru uz
medical; cearşafuri pentru incontinenţă;
bandaje ortopedice pentru genunchi; centuri
pentru maternitate; suzete pentru bebeluşi;
inele pentru dentiţie; stetoscoape; seringi
pentru uz medical; seringi pentru injecţii.
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;
umidificatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06469
(151) 02/10/2015
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Barsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Săpun, beţisoare cu vată, creme cosmetice,
şampoane, ceară depilatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06470
(151) 02/10/2015
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Barsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINUT

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

3 Săpun, beţisoare cu vată, creme cosmetice,
sampoane, ceară depitatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06531
(151) 02/10/2015
(732) DAN IACOBSOHN, Str. Mihai

Bravu nr. 8, sc. B, ap. 23, Judeţul
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

LOSOS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:260418; 261113;
270502; 270503; 270524; 290115;  

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

29 Peşte şi produse din peşte, conserve din
peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06532
(151) 02/10/2015
(732) ZAMFIR MARIANA, Comuna Iteşti,

Judeţul Bacău, , SAT DUMBRAVA
ROMANIA 

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

(540)

CASA ZAMFIREI

  
(531) Clasificare Viena:020506; 020523;

070311; 270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Cadre de pus în spate pentru transportul
copiilor; rucsacuri pentru transportat copii;
marsupii pentru transportul copiilor mici;
eşarfe portbebe; eşarfe pentru susţinerea
copiilor; port-bebe; rucsac cu chingi pentru
transportul bebeluşilor; curele pentru
transportul bebeluşilor.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
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clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
diverse; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06533
(151) 02/10/2015
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.

Dragoş Vodă nr. 11, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

I SLIM

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

32 Băuturi de fructe; băuturi care conţin
vitamine; băuturi cu aromă de fructe; băuturi
pe bază de fructe; băuturi îmbogăţite cu
proteine pentru sportivi; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi nealcoolice pe bază
de miere; smoothies; băuturi izotonice (nu
pentru uz medical); băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte; băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical);
băuturi răcoritoare cu conţinut caloric scăzut;
băuturi energizante care conţin cafeină;
băuturi din legume; băuturi pentru sportivi;
băuturi sport cu electroliţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06508
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame cu bancuri

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
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din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06509
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame cu umor

 
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06534
(151) 02/10/2015
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.

Dragoş Vodă nr. 11, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

SLIM DREAM

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

32 Băuturi de fructe; băuturi care conţin
vitamine; băuturi cu aromă de fructe; băuturi
pe bază de fructe; băuturi îmbogăţite cu
proteine pentru sportivi; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi nealcoolice pe bază
de miere; smoothies; băuturi izotonice (nu
pentru uz medical); băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte; băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical);
băuturi răcoritoare cu conţinut caloric scăzut;
băuturi energizante care conţin cafeină;
băuturi din legume; băuturi pentru sportivi;
băuturi sport cu electroliţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06511
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame pentru copii

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06512
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

jocuri logice diagrame

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06535
(151) 02/10/2015
(732) BACANIA MEA S.R.L., Str. Lungă

nr. 180A, Judeţul Braşov, , CODLEA
ROMANIA 

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

(540)

BĂCĂNIA MEA

  
(531) Clasificare Viena:090719; 250119;

270502; 270504; 270508; 270509;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06514
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

100% umor de buzunar

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;

270522; 270702; 270712; 270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06519
(151) 02/10/2015
(732) S.C. CASA DE SCHIMB

VALUTAR LUXOR S.R.L., Str.
Alexandru Vlahuţă nr. 6, bl. M46, sc.
2, et. 5, ap. 60, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

LUXOR EXCHANGE OFFICE

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260106;

260118; 261107; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate aceste cu
referire la serviciile din clasa 36.
36 Comerţ şi schimb valutar; schimb valutar;
servicii valutare; piaţa valutară; agenţii de
schimb valutar; birouri de schimb valutar;
servicii de schimb valutar; servicii de
informare valutară; furnizare de cotaţii
valutare; schimb valutar şi transfer monetar;
previzionarea cursurilor de schimb valutar;

servicii de consiliere pentru schimb valutar;
schimb valutar online în timp real; servicii ale
agenţiilor de schimb valutar; tranzacţii
financiare privind swap-ul valutar; servicii ale
caselor de schimb valutar; cotaţii ale cursului
de schimb valutar; tranzacţii în numerar şi de
schimb valutar; realizarea de tranzacţii
valutare pentru alte persoane; furnizare de
informaţii privind rata de schimb valutar;
servicii financiare computerizate privind
tranzacţiile de schimb valutar; emisiune de
cecuri de călătorie şi cupoane valutare;
informaţii financiare cu privire la cursurile de
schimb valutar; furnizare de informaţii
referitoare la tranzacţii de schimb valutar;
furnizare de protecţie financiară contra
riscurilor de schimb valutar (servicii
financiare); servicii de baze de date financiare
referitoare la schimburile valutare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06510
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REEMEDIUL NATURAL, REMEDIU
IDEAL

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 02.10.2015

11

(210) M 2015 06520
(151) 02/10/2015
(732) S.C. INSULA OVIDIU S.R.L.,

Staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA 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)

INSULA OVIDIU

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06513
(151) 02/10/2015
(732) HELIOS CLIMAVENT S.R.L., Str.

George Ulieru nr. 2A, Jud. Argeş, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HCV HELIOS CLIMAVENT

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

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de uscare, de ventilare, de
climatizare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială: lucrări
de birou; comerţ; toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 9, în special
legate de sisteme de ventilaţie şi climatizare.
37 Servicii de instalaţii; montarea şi execuţia
sistemelor de ventilaţie şi climatizare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei,
precum proiectarea sistemelor de ventilaţie şi
climatizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06515
(151) 02/10/2015
(732) HELIOS CLIMAVENT S.R.L., Str.

George Ulieru nr. 2A, Jud. Argeş, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HCV Helios Climavent

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 260119;

270501; 270502; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de uscare, de ventilare, de
climatizare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială: lucrări
de birou; comerţ; toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 9, în special
legate de sisteme de ventilaţie şi climatizare.
37 Servicii de instalaţii; montarea şi execuţia
sistemelor de ventilaţie şi climatizare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum proiectarea sistemelor de ventilaţie şi
climatizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06530
(151) 02/10/2015
(732) DOBRICA SPIRIAC VASILE

CIPRIAN, B-dul Dacia, nr. 33, bl.
DC3, et. 1, ap. 2, Jud. Iaşi, 700426,
IAŞI ROMANIA 

(540)

P Premierevideo trebuie doar să
zâmbeşti!

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260416;

260418; 270509; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Producţie de filme video preînregistrate;
producţie de videodiscuri pentru terţi;
furnizare de studiouri audio sau video; servicii
de înregistrare audio şi video; producţie de
filme pe benzi video; producţie de filme pe
benzi video; furnizare de servicii de
înregistrare video automată; producţie de
înregistrări sonore şi/sau video; producţie de
filme şi de filme pe casete video; servicii de
înregistrări audio, de filme, video şi de
televiziune; producţie de filme pe bandă video
şi pe DVD-uri; servicii de editare în procesul
de post-producţie a muzicii, a materialelor
video şi a filmelor; editare video; montajul
benzilor video; servicii de înregistrare video;
servicii de producţie video; producţie de
videouri muzicale; editare de fotografii;
fotografii de tip portret; producţie audio şi
video şi fotografie; servicii de bibliotecă
online, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare; fotografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06521
(151) 02/10/2015
(732) S.C. BIONATIV S.R.L., Str. Miniş

nr. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BINE DE LA ALBINE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor; produse cosmetice pentru
întreţinerea feţei, pielii şi părului, pe baza de
laptişor de matcă; ceară, polen, propolis şi
miere de albine; apă de gură.
30 Zahăr, miere, sirop de melasă; oţet, sosuri
(condimente); miere, secţiune de faguri în
miere, polen alimentar, oţet din mere şi miere,
oţet din miere, produse de patiserie; produse
energo-vitalizante cu miere de albine, laptişor
de matca şi polen (dulciuri); produse
alimentare conţinând materii prime apicole,
produse apicole secundare, pastura în faguri,
polen, venin de albine, lăptişor de matcă,
propolis.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06522
(151) 02/10/2015
(732) S.C. LUBCOM S.A., Str. Poligonului

nr. 5-7, et. 1, Corp C9, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI 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)

LUBCOM

(591) Culori revendicate:negru, albastru

(531) Clasificare Viena:260516; 260518;
290112;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06523
(151) 02/10/2015
(732) S.C. WINE MANAGEMENT

S.R.L., Intr. Livezilor nr. 20-22,
Camera 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXTAZ
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(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06524
(151) 02/10/2015
(732) S.C. UNIVERSUL COPIILOR

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu bl. D1,
sc. B, parter, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI 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)

Grădiniţa MOTANUL ÎNCĂLŢAT

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
albastru, alb, maro, mov

(531) Clasificare Viena:030106; 030124;
030125; 260416; 260418; 270112;
270508; 270509; 270524; 290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06516
(151) 02/10/2015
(732) PATRONATUL SERVICIILOR

DIN ROMANIA, Str. Delfinului nr.
6, bl. 42, sc. 4, parter, ap. 197, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Patronatul Serviciilor Private din
România

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

(531) Clasificare Viena:240711; 260412;
261107; 261125; 270508; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06536
(151) 02/10/2015
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, Judeţul
Alba, 517293, COMUNA GALDA DE
JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

CD Capricii şi Delicii Ardei iute mixt

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
roşu, verde, galben, auriu

 
(531) Clasificare Viena:190301; 250118;

250119; 270522; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06525
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELIXIR CD S.R.L., Str. Lacul

Plopului nr. 2, bl. P 65, sc. 1, etaj 2,
ap. 9, sector 5, 051734, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FISHY super proaspat
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(531) Clasificare Viena:030901; 030910;
030911; 270508; 270510;  

(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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din 29 pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
radio şi tv; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06526
(151) 02/10/2015
(732) S.C. LUMEA BASMELOR

INTERNATIONAL S.R.L., Comuna
Bichis nr. 120, judeţul Mureş, , Sat
Ozd 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)

LUMEA BASMELOR

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, roz, violet, portocaliu

(531) Clasificare Viena:020322; 270501;
270502; 270508; 270509; 290115;  

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

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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
coloranţilor alimentari pentru gătit; carioca;
amidoane modificate şi gelatinizate de uz
alimentar (nu medical); flori proaspete
comestibile; flori uscate comestibile; produse
de cofetărie care conţin jeleu; jeleuri
comestibile; ustensile pentru copt; bucătărie
(ustensile de); suporturi pentru ustensile de
bucătărie; tăvi şi forme de copt (nu jucării);
forme de copt pentru prăjituri; forme de copt;
forme de prăjituri; forme de tort; forme pentru
bucătărie; forme pentru ciocolată; suporturi
pentru tort; suporturi pentru coloane de
susţinere (nemetalice); fondante; fondante
(cofetărie); fondante de ciocolată; ciocolată;
ciocolată granulate; glazură de ciocolată;
marţipan de ciocolată; arome alimentare;
arome pentru prăjituri; rome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiuri esenţiale; lumânări
utilizate pentru decorarea torturilor; cutii din
carton pentru prăjituri; tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor; cărţi
cu reţete culinare pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 02.10.2015

17

- urilor web şi prin intermediul emisiunilor
radio şi tv; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06517
(151) 02/10/2015
(732) ASOCIATIA CATENA RACING

TEAM, Str. Islaz nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATENA + RACING TEAM

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, orange, roşu, galben, albastru

 
(531) Clasificare Viena:010301; 020723;

020901; 240723; 241301; 260416;
260418; 261113; 270501; 270502;
270512; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06537
(151) 02/10/2015
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600,
Judeţul Alba, 517293, COMUNA
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

Capricii şi Delicii

  
(531) Clasificare Viena:190301; 200515;

250119; 250125; 270501; 270502;
290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06527
(151) 02/10/2015
(732) SOFT TREND SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Sacelelor nr. 23, Cam. 4, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

AUTOPRIX

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:240703; 270502;
270503; 270508; 290114;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, 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; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi aferente; servicii de analiză
şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06528
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie

Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

E COOL SA FII OLD SCHOOL

  
(531) Clasificare Viena:010102; 050521;

110125; 270502; 270508; 270511;
270525;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06518
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Ferăstrăului, nr. 28-30,
Jud. Maramureş, , BAIA MARE
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)

norma

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270523;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06529
(151) 02/10/2015
(732) S.C. HARDCORE FASHION

S.R.L., Str. Nucului nr. 6, bl. V-101,
sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARDCORE FASHION

(531) Clasificare Viena:241715; 260409;
261108; 270508; 270511; 270517;  

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

23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile. 
25 Îmbrăcăminte. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06538
(151) 02/10/2015
(732) EL JAMM JAMAL, Cetăţean cu

rezidenţă în România, Comuna
Lumina, Str. Decebal nr. 100, Judeţul
Constanţa, ,  LIBAN 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

Gino FAST FOOD

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

(531) Clasificare Viena:050311; 050313;
250110; 250125; 250501; 250502;
270501; 270508; 270524; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică în spaţii
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06498
(151) 02/10/2015
(732) NICULAE MIHAI LAURENTIU,

Str. Egretei nr. 7, Judeţul Tulcea,
080000, DUNAVĂŢU DE JOS
ROMANIA 

(540)

PENSIUNEA EGRETA

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

43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06499
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  H O M E  T H E R A P Y

SOLUTIONS S.R.L., Str. Caius Iacob
nr. 15, sc. C, etaj 2, ap. 10, jud. Arad,
, ARAD ROMANIA 

(540)

HOME THERAPIES Secretele Naturii

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:020915; 030711;

030724; 050116; 260115; 270112;
270509; 290103;  

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

3 Creme de faţă, creme pentru ochi, creme
pentru demachiere, creme pentru curăţare,
creme hidratante pentru corp, gel de duş,
şampoane de păr, balsamuri de păr, creme
cosmetice de mâini, paste de dinţi, uleiuri
pentru masaj, spray dezodorizant pentru
picioare, săpunuri.
5 Preparate medicinale pentru creşterea
părului, ceai din plante pentru uz medicinal,
preparate pentru calmarea durerii, preparate
antifungice dermatologice pentru unghii,
tincturi de uz medical, unguente
antiinflamatoare, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru tratarea
afectiunilor dermatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06500
(151) 02/10/2015
(732) S.C. INTERTRANSCOM IMPEX

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 179, jud.
Bacău, 605100, BUHUŞI ROMANIA

(540)

itc INTERTRANSCOM PRODUCŢIE ŞI
DISTRIBUŢIE PLASE SUDATE
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(591) Culori revendicate:gri, galben, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
6 Materiale metalice pentru construcţii;
materiale metalice de întărire pentru
construcţii; intradosuri (materiale metalice de
construcţii); materiale de construcţii (metalice)
sub formă de panouri; materiale de construcţii
(metalice) sub formă de foi; materiale de
construcţii (metalice) sub formă de plăci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06501
(151) 02/10/2015
(732) S.C. GLOBAL HOSPITALITY

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Morarilor
nr. 2B, et. 2, cam. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUXURY EXCLUSIVE

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

270511; 290102;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06502
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD DIGITAL INPOWER
COMMUNICATION

(591) Culori revendicate:gri, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270508; 270510; 270511; 270512;
270517; 270524;  

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

9 Ecrane video; Monitoare (hardware
computere).
28 Aparate de divertisment concepute pentru
a fi utilizate cu ecran de afisaj independent
sau cu monitor.
35 Servicii ale agenţiilor de import-export.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi
reparaţia de hardware pentru computere;
servicii de instalarea şi repararea aparaturii
electrice.
38 Închirierea aparatelor de transmitere a
mesajelor.
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41 Servicii al caror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatură publicului, în
scopuri culturale sau educative.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consultanţă
de software computerizat; programare
computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06503
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD SERVICE TECHNOLOGY
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:gri, negru
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270508; 270510; 270511; 270512;
270517; 270524; 290112;  

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

37 Servicii de instalarea şi repararea
telefoanelor şi a aparaturii electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06504
(151) 02/10/2015
(732) ABRAMIUC IOANA MANUELA,

Str. Alexandru Cel Bun nr. 3, bl. 51,
sc. B, ap. 5, jud. Suceava, 5800,
SUCEAVA ROMANIA 

(732) NEAMŢU ANDREI, Str. Crivăţului
nr. 1, bl. 43A, et. 1, ap. 8, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Heavy Rotation

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06505
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IODOREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06506
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITAREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06507
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILIMAREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06471
(151) 02/10/2015
(732) S.C. VISION TRADING GRUP

S.R.L., Str. Agatha Bârsescu nr. 13,
bl. V10, sc. 3, et. 1, ap. 61, sector 3,
031481, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Minut

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

270502; 270508; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Soluţie pe bază de apă marină pentru
desfacerea căilor respiratorii.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru

tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare; cântare
pentru copii.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; suzete, tetine, biberoane,
termometru de uz medical, sterilizatoare, inele
gingivale, pompa pentru sân, nebulizatoare;
dozatoare de aerosoli pentru uz medical; tetine
de biberoane (suzete); bandaje elastice; ploşti;
canule; catetere; prezervative; corsete
abdominale; cuţite chirurgicale; cerşafuri
pentru bolnavi; cornete acustice; dopuri de
urechi (pentru protecţia urechii); beţişoare
pentru igiena urechii; mănuşi pentru uz
medical; cearşafuri pentru incontinenţă;
bandaje ortopedice pentru genunchi; centuri
pentru maternitate; suzete pentru bebeluşi;
inele pentru dentiţie; stetoscoape; seringi
pentru uz medical; seringi pentru injecţii.
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;
umidificatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06469
(151) 02/10/2015
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Barsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Săpun, beţisoare cu vată, creme cosmetice,
şampoane, ceară depilatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06470
(151) 02/10/2015
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Barsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINUT

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

3 Săpun, beţisoare cu vată, creme cosmetice,
sampoane, ceară depitatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06531
(151) 02/10/2015
(732) DAN IACOBSOHN, Str. Mihai

Bravu nr. 8, sc. B, ap. 23, Judeţul
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

LOSOS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:260418; 261113;
270502; 270503; 270524; 290115;  

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

29 Peşte şi produse din peşte, conserve din
peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06532
(151) 02/10/2015
(732) ZAMFIR MARIANA, Comuna Iteşti,

Judeţul Bacău, , SAT DUMBRAVA
ROMANIA 

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

(540)

CASA ZAMFIREI

  
(531) Clasificare Viena:020506; 020523;

070311; 270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Cadre de pus în spate pentru transportul
copiilor; rucsacuri pentru transportat copii;
marsupii pentru transportul copiilor mici;
eşarfe portbebe; eşarfe pentru susţinerea
copiilor; port-bebe; rucsac cu chingi pentru
transportul bebeluşilor; curele pentru
transportul bebeluşilor.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
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clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
diverse; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06533
(151) 02/10/2015
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.

Dragoş Vodă nr. 11, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

I SLIM

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

32 Băuturi de fructe; băuturi care conţin
vitamine; băuturi cu aromă de fructe; băuturi
pe bază de fructe; băuturi îmbogăţite cu
proteine pentru sportivi; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi nealcoolice pe bază
de miere; smoothies; băuturi izotonice (nu
pentru uz medical); băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte; băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical);
băuturi răcoritoare cu conţinut caloric scăzut;
băuturi energizante care conţin cafeină;
băuturi din legume; băuturi pentru sportivi;
băuturi sport cu electroliţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06508
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame cu bancuri

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
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din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06509
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame cu umor

 
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06534
(151) 02/10/2015
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.

Dragoş Vodă nr. 11, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

SLIM DREAM

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

32 Băuturi de fructe; băuturi care conţin
vitamine; băuturi cu aromă de fructe; băuturi
pe bază de fructe; băuturi îmbogăţite cu
proteine pentru sportivi; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; băuturi nealcoolice pe bază
de miere; smoothies; băuturi izotonice (nu
pentru uz medical); băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte; băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical);
băuturi răcoritoare cu conţinut caloric scăzut;
băuturi energizante care conţin cafeină;
băuturi din legume; băuturi pentru sportivi;
băuturi sport cu electroliţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06511
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

diagrame pentru copii

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06512
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

jocuri logice diagrame

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270523;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06535
(151) 02/10/2015
(732) BACANIA MEA S.R.L., Str. Lungă

nr. 180A, Judeţul Braşov, , CODLEA
ROMANIA 

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

(540)

BĂCĂNIA MEA

  
(531) Clasificare Viena:090719; 250119;

270502; 270504; 270508; 270509;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06514
(151) 02/10/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

100% umor de buzunar

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;

270522; 270702; 270712; 270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică pe hârtie.
35 Servicii de redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06519
(151) 02/10/2015
(732) S.C. CASA DE SCHIMB

VALUTAR LUXOR S.R.L., Str.
Alexandru Vlahuţă nr. 6, bl. M46, sc.
2, et. 5, ap. 60, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

LUXOR EXCHANGE OFFICE

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260106;

260118; 261107; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate aceste cu
referire la serviciile din clasa 36.
36 Comerţ şi schimb valutar; schimb valutar;
servicii valutare; piaţa valutară; agenţii de
schimb valutar; birouri de schimb valutar;
servicii de schimb valutar; servicii de
informare valutară; furnizare de cotaţii
valutare; schimb valutar şi transfer monetar;
previzionarea cursurilor de schimb valutar;

servicii de consiliere pentru schimb valutar;
schimb valutar online în timp real; servicii ale
agenţiilor de schimb valutar; tranzacţii
financiare privind swap-ul valutar; servicii ale
caselor de schimb valutar; cotaţii ale cursului
de schimb valutar; tranzacţii în numerar şi de
schimb valutar; realizarea de tranzacţii
valutare pentru alte persoane; furnizare de
informaţii privind rata de schimb valutar;
servicii financiare computerizate privind
tranzacţiile de schimb valutar; emisiune de
cecuri de călătorie şi cupoane valutare;
informaţii financiare cu privire la cursurile de
schimb valutar; furnizare de informaţii
referitoare la tranzacţii de schimb valutar;
furnizare de protecţie financiară contra
riscurilor de schimb valutar (servicii
financiare); servicii de baze de date financiare
referitoare la schimburile valutare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06510
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REEMEDIUL NATURAL, REMEDIU
IDEAL

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06520
(151) 02/10/2015
(732) S.C. INSULA OVIDIU S.R.L.,

Staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA 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)

INSULA OVIDIU

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06513
(151) 02/10/2015
(732) HELIOS CLIMAVENT S.R.L., Str.

George Ulieru nr. 2A, Jud. Argeş, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HCV HELIOS CLIMAVENT

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

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de uscare, de ventilare, de
climatizare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială: lucrări
de birou; comerţ; toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 9, în special
legate de sisteme de ventilaţie şi climatizare.
37 Servicii de instalaţii; montarea şi execuţia
sistemelor de ventilaţie şi climatizare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei,
precum proiectarea sistemelor de ventilaţie şi
climatizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06515
(151) 02/10/2015
(732) HELIOS CLIMAVENT S.R.L., Str.

George Ulieru nr. 2A, Jud. Argeş, ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HCV Helios Climavent

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 260119;

270501; 270502; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de uscare, de ventilare, de
climatizare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială: lucrări
de birou; comerţ; toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 9, în special
legate de sisteme de ventilaţie şi climatizare.
37 Servicii de instalaţii; montarea şi execuţia
sistemelor de ventilaţie şi climatizare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum proiectarea sistemelor de ventilaţie şi
climatizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06530
(151) 02/10/2015
(732) DOBRICA SPIRIAC VASILE

CIPRIAN, B-dul Dacia, nr. 33, bl.
DC3, et. 1, ap. 2, Jud. Iaşi, 700426,
IAŞI ROMANIA 

(540)

P Premierevideo trebuie doar să
zâmbeşti!

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260416;

260418; 270509; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Producţie de filme video preînregistrate;
producţie de videodiscuri pentru terţi;
furnizare de studiouri audio sau video; servicii
de înregistrare audio şi video; producţie de
filme pe benzi video; producţie de filme pe
benzi video; furnizare de servicii de
înregistrare video automată; producţie de
înregistrări sonore şi/sau video; producţie de
filme şi de filme pe casete video; servicii de
înregistrări audio, de filme, video şi de
televiziune; producţie de filme pe bandă video
şi pe DVD-uri; servicii de editare în procesul
de post-producţie a muzicii, a materialelor
video şi a filmelor; editare video; montajul
benzilor video; servicii de înregistrare video;
servicii de producţie video; producţie de
videouri muzicale; editare de fotografii;
fotografii de tip portret; producţie audio şi
video şi fotografie; servicii de bibliotecă
online, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare; fotografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06521
(151) 02/10/2015
(732) S.C. BIONATIV S.R.L., Str. Miniş

nr. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BINE DE LA ALBINE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor; produse cosmetice pentru
întreţinerea feţei, pielii şi părului, pe baza de
laptişor de matcă; ceară, polen, propolis şi
miere de albine; apă de gură.
30 Zahăr, miere, sirop de melasă; oţet, sosuri
(condimente); miere, secţiune de faguri în
miere, polen alimentar, oţet din mere şi miere,
oţet din miere, produse de patiserie; produse
energo-vitalizante cu miere de albine, laptişor
de matca şi polen (dulciuri); produse
alimentare conţinând materii prime apicole,
produse apicole secundare, pastura în faguri,
polen, venin de albine, lăptişor de matcă,
propolis.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06522
(151) 02/10/2015
(732) S.C. LUBCOM S.A., Str. Poligonului

nr. 5-7, et. 1, Corp C9, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI 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)

LUBCOM

(591) Culori revendicate:negru, albastru

(531) Clasificare Viena:260516; 260518;
290112;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06523
(151) 02/10/2015
(732) S.C. WINE MANAGEMENT

S.R.L., Intr. Livezilor nr. 20-22,
Camera 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXTAZ
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(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06524
(151) 02/10/2015
(732) S.C. UNIVERSUL COPIILOR

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu bl. D1,
sc. B, parter, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI 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)

Grădiniţa MOTANUL ÎNCĂLŢAT

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
albastru, alb, maro, mov

(531) Clasificare Viena:030106; 030124;
030125; 260416; 260418; 270112;
270508; 270509; 270524; 290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06516
(151) 02/10/2015
(732) PATRONATUL SERVICIILOR

DIN ROMANIA, Str. Delfinului nr.
6, bl. 42, sc. 4, parter, ap. 197, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Patronatul Serviciilor Private din
România

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

(531) Clasificare Viena:240711; 260412;
261107; 261125; 270508; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06536
(151) 02/10/2015
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, Judeţul
Alba, 517293, COMUNA GALDA DE
JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

CD Capricii şi Delicii Ardei iute mixt

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
roşu, verde, galben, auriu

 
(531) Clasificare Viena:190301; 250118;

250119; 270522; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06525
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELIXIR CD S.R.L., Str. Lacul

Plopului nr. 2, bl. P 65, sc. 1, etaj 2,
ap. 9, sector 5, 051734, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FISHY super proaspat
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(531) Clasificare Viena:030901; 030910;
030911; 270508; 270510;  

(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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din 29 pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
radio şi tv; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06526
(151) 02/10/2015
(732) S.C. LUMEA BASMELOR

INTERNATIONAL S.R.L., Comuna
Bichis nr. 120, judeţul Mureş, , Sat
Ozd 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)

LUMEA BASMELOR

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru, roz, violet, portocaliu

(531) Clasificare Viena:020322; 270501;
270502; 270508; 270509; 290115;  

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

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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
coloranţilor alimentari pentru gătit; carioca;
amidoane modificate şi gelatinizate de uz
alimentar (nu medical); flori proaspete
comestibile; flori uscate comestibile; produse
de cofetărie care conţin jeleu; jeleuri
comestibile; ustensile pentru copt; bucătărie
(ustensile de); suporturi pentru ustensile de
bucătărie; tăvi şi forme de copt (nu jucării);
forme de copt pentru prăjituri; forme de copt;
forme de prăjituri; forme de tort; forme pentru
bucătărie; forme pentru ciocolată; suporturi
pentru tort; suporturi pentru coloane de
susţinere (nemetalice); fondante; fondante
(cofetărie); fondante de ciocolată; ciocolată;
ciocolată granulate; glazură de ciocolată;
marţipan de ciocolată; arome alimentare;
arome pentru prăjituri; rome pentru prăjituri
(uleiuri esenţiale); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiuri esenţiale; lumânări
utilizate pentru decorarea torturilor; cutii din
carton pentru prăjituri; tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor; cărţi
cu reţete culinare pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site
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- urilor web şi prin intermediul emisiunilor
radio şi tv; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06517
(151) 02/10/2015
(732) ASOCIATIA CATENA RACING

TEAM, Str. Islaz nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATENA + RACING TEAM

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, orange, roşu, galben, albastru

 
(531) Clasificare Viena:010301; 020723;

020901; 240723; 241301; 260416;
260418; 261113; 270501; 270502;
270512; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06537
(151) 02/10/2015
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600,
Judeţul Alba, 517293, COMUNA
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

Capricii şi Delicii

  
(531) Clasificare Viena:190301; 200515;

250119; 250125; 270501; 270502;
290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06527
(151) 02/10/2015
(732) SOFT TREND SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Sacelelor nr. 23, Cam. 4, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

AUTOPRIX

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:240703; 270502;
270503; 270508; 290114;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, 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; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi aferente; servicii de analiză
şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06528
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ANA PAN S.A., Bd. Dimitrie

Pompei nr. 5C, lot 2A, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

E COOL SA FII OLD SCHOOL

  
(531) Clasificare Viena:010102; 050521;

110125; 270502; 270508; 270511;
270525;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06518
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Ferăstrăului, nr. 28-30,
Jud. Maramureş, , BAIA MARE
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)

norma

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270523;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06529
(151) 02/10/2015
(732) S.C. HARDCORE FASHION

S.R.L., Str. Nucului nr. 6, bl. V-101,
sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARDCORE FASHION

(531) Clasificare Viena:241715; 260409;
261108; 270508; 270511; 270517;  

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

23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile. 
25 Îmbrăcăminte. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06538
(151) 02/10/2015
(732) EL JAMM JAMAL, Cetăţean cu

rezidenţă în România, Comuna
Lumina, Str. Decebal nr. 100, Judeţul
Constanţa, ,  LIBAN 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

Gino FAST FOOD

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

(531) Clasificare Viena:050311; 050313;
250110; 250125; 250501; 250502;
270501; 270508; 270524; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică în spaţii
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06498
(151) 02/10/2015
(732) NICULAE MIHAI LAURENTIU,

Str. Egretei nr. 7, Judeţul Tulcea,
080000, DUNAVĂŢU DE JOS
ROMANIA 

(540)

PENSIUNEA EGRETA

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

43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06499
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  H O M E  T H E R A P Y

SOLUTIONS S.R.L., Str. Caius Iacob
nr. 15, sc. C, etaj 2, ap. 10, jud. Arad,
, ARAD ROMANIA 

(540)

HOME THERAPIES Secretele Naturii

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:020915; 030711;

030724; 050116; 260115; 270112;
270509; 290103;  

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

3 Creme de faţă, creme pentru ochi, creme
pentru demachiere, creme pentru curăţare,
creme hidratante pentru corp, gel de duş,
şampoane de păr, balsamuri de păr, creme
cosmetice de mâini, paste de dinţi, uleiuri
pentru masaj, spray dezodorizant pentru
picioare, săpunuri.
5 Preparate medicinale pentru creşterea
părului, ceai din plante pentru uz medicinal,
preparate pentru calmarea durerii, preparate
antifungice dermatologice pentru unghii,
tincturi de uz medical, unguente
antiinflamatoare, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru tratarea
afectiunilor dermatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06500
(151) 02/10/2015
(732) S.C. INTERTRANSCOM IMPEX

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 179, jud.
Bacău, 605100, BUHUŞI ROMANIA

(540)

itc INTERTRANSCOM PRODUCŢIE ŞI
DISTRIBUŢIE PLASE SUDATE
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(591) Culori revendicate:gri, galben, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
6 Materiale metalice pentru construcţii;
materiale metalice de întărire pentru
construcţii; intradosuri (materiale metalice de
construcţii); materiale de construcţii (metalice)
sub formă de panouri; materiale de construcţii
(metalice) sub formă de foi; materiale de
construcţii (metalice) sub formă de plăci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06501
(151) 02/10/2015
(732) S.C. GLOBAL HOSPITALITY

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Morarilor
nr. 2B, et. 2, cam. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUXURY EXCLUSIVE

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

270511; 290102;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06502
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD DIGITAL INPOWER
COMMUNICATION

(591) Culori revendicate:gri, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270508; 270510; 270511; 270512;
270517; 270524;  

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

9 Ecrane video; Monitoare (hardware
computere).
28 Aparate de divertisment concepute pentru
a fi utilizate cu ecran de afisaj independent
sau cu monitor.
35 Servicii ale agenţiilor de import-export.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi
reparaţia de hardware pentru computere;
servicii de instalarea şi repararea aparaturii
electrice.
38 Închirierea aparatelor de transmitere a
mesajelor.
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41 Servicii al caror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatură publicului, în
scopuri culturale sau educative.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consultanţă
de software computerizat; programare
computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06503
(151) 02/10/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD SERVICE TECHNOLOGY
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:gri, negru
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270508; 270510; 270511; 270512;
270517; 270524; 290112;  

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

37 Servicii de instalarea şi repararea
telefoanelor şi a aparaturii electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06504
(151) 02/10/2015
(732) ABRAMIUC IOANA MANUELA,

Str. Alexandru Cel Bun nr. 3, bl. 51,
sc. B, ap. 5, jud. Suceava, 5800,
SUCEAVA ROMANIA 

(732) NEAMŢU ANDREI, Str. Crivăţului
nr. 1, bl. 43A, et. 1, ap. 8, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Heavy Rotation

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06505
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IODOREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06506
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITAREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06507
(151) 02/10/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILIMAREM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜


