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Cereri M|rci publicate în data de 10/06/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 03548 03/06/2015 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. B{NEASA tagliatelle grâu dur

2 M 2015 03550 03/06/2015 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. B{NEASA fusilli grâu dur

3 M 2015 03588 03/06/2015 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. B{NEASA penne rigate

4 M 2015 03592 03/06/2015 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. B{NEASA spaghette integrale

5 M 2015 03593 03/06/2015 S.C. MP BANEASA-PASTE S.A. B{NEASA spaghette grâu dur

6 M 2015 03720 03/06/2015 S.C. ROMADNESS S.R.L. IMPERATOR

7 M 2015 03761 03/06/2015 CUTUÔ BOGDAN EUGEN INSTITUTUL GASTRONOMIC
ROMÂN

8 M 2015 03762 03/06/2015 S.C. ONCO SURG S.R.L. OncoSurg

9 M 2015 03763 03/06/2015 CONSTANTIN DANIEL-SORIN ROMANIAN POKER TOUR RPT

10 M 2015 03764 03/06/2015 CONSTANTIN DANIEL-SORIN ROMANIAN POKER CUP RPC

11 M 2015 03765 03/06/2015 PISTRIÚU OVIDIU - DUMITRU Multiverse Arts

12 M 2015 03766 03/06/2015 S.C. HAPPY SENSE S.R.L. IDENTIQUE PARIS

13 M 2015 03767 03/06/2015 IZVORUL CETATII CRIZBAV
S.R.L.

IZVORUL CET{ÚII CRIZBAV ap|
mineral| natural| plat|

14 M 2015 03768 03/06/2015 S.C. HAPPY SENSE S.R.L. FRUTTY FIT

15 M 2015 03769 03/06/2015 PRO TV S.R.L. Pentru tine.Pentru România.

16 M 2015 03770 03/06/2015 BOTEZAN GABRIELA-EUGENIA DELAMINEPENTRUTINE

17 M 2015 03771 03/06/2015 DUMITRU RAREÔ IONUÚ LOTUS Petrol

18 M 2015 03772 03/06/2015 IOSIF DOINA Doina losif Better body. Better life.
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Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2015 03773 03/06/2015 BORDAS-SLAVILA DAN NOMAD EVENTS EVENTS
WITH ATTITUDE IN BEARDS
WE TRUST

20 M 2015 03774 03/06/2015 DUMA GEORGIANA Vanilalá Professional Beauty
Parlour by Georgiana Duma

21 M 2015 03775 03/06/2015 S.C. NOUL ORIZONT S.R.L. WAW

22 M 2015 03777 03/06/2015 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K Classic Classino

23 M 2015 03778 03/06/2015 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K Classic Marienna

24 M 2015 03779 03/06/2015 S.C. DEUTEK S.A. CERAMIC Ultra-Lavabil

25 M 2015 03780 03/06/2015 S.C. DEUTEK S.A. SuperWeiss Super-Lavabil

26 M 2015 03781 03/06/2015 GRIGORAS CATALIN SIBIU FRINGE FESTIVAL

27 M 2015 03782 03/06/2015 ASOCIATIA S{N{TATEA TA,
ADEV{R ÔI CARITATE

Mister Caritate România
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(210) M 2015 03548
(151) 03/06/2015
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA tagliatelle grâu dur

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:061915; 070113;

250119; 290113;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste fainoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste fainoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;
paste cu legume (sosuri); paste fainoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care contin paste; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03550
(151) 03/06/2015
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA fusilli grâu dur

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:061915; 070113;

250119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste făinoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;
paste cu legume (sosuri); paste făinoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
proaspete, taieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03588
(151) 03/06/2015
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA penne rigate

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

  
(531) Clasificare Viena:061915; 070113;

080703; 080705; 250119; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste fainoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;
paste cu legume (sosuri); paste făinoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03592
(151) 03/06/2015
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA spaghette integrale

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

  
(531) Clasificare Viena:061915; 070113;

080703; 080705; 250119; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste făinoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;
paste cu legume (sosuri); paste făinoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
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proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03593
(151) 03/06/2015
(732) S.C. MP BANEASA-PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
parţial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA spaghette grâu dur

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

  
(531) Clasificare Viena:061915; 070113;

080703; 080705; 250119; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste făinoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;

paste cu legume (sosuri); paste făinoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03720
(151) 03/06/2015
(732) S.C. ROMADNESS S.R.L., Str.

Soldat Enache Ion nr. 29, sector 4,
042083, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPERATOR

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

25 Îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pentru sport;
îmbrăcăminte din denim; îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor; articole de
îmbrăcăminte din piele; articole de
îmbrăcăminte pentru baieţi; jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport; îmbrăcăminte
pentru activităţi de petrecere a timpului liber;
îmbrăcăminte de sport (care nu include
manuşile de golf).
35 Administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de
publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi; servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
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pentru îmbrăcăminte; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte ş i  accesorii  pentru
îmbrăcăminte.
39 Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerţului.
42 Construirea unei platforme de internet
pentru comerţul electronic; servicii de design
privind comerţul cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03772
(151) 03/06/2015
(732) IOSIF DOINA, Şos. Ştefan cel Mare

nr. 60, bl. 41, sc. B, ap. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Doina losif Better body. Better life.

(591) Culori revendicate:verde(pantone 583
C), verde (pantone 5803 C), grena

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270501; 270507; 290112;  

(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).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse 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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03773
(151) 03/06/2015
(732) BORDAS-SLAVILA DAN, Aleea

Mestecenilor nr. 8, bl. IXF, sc. 2, et. 3,
ap. 17, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

NOMAD EVENTS EVENTS WITH
ATTITUDE IN BEARDS WE TRUST

  
(531) Clasificare Viena:250715; 250720;

270502; 270503; 270504;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03774
(151) 03/06/2015
(732) DUMA GEORGIANA, Str. Mihail

Sadoveanu nr. 10, et. 2, ap. 6, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Vanilalá Professional Beauty Parlour by
Georgiana Duma

(591) Culori revendicate:marsala (roşu
bordo), galben vanilie

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050521;

100525; 270315; 270507; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03775
(151) 03/06/2015
(732) S.C. NOUL ORIZONT S.R.L., Str.

Eliberării nr. 2H, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

WAW

 
(531) Clasificare Viena:011511; 180123;

270510;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03777
(151) 03/06/2015
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

K Classic Classino

(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
270501; 270521;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie cu şi fără
ciocolată; fursecuri cu şi fără ciocolată;
biscuiţi cu şi fără ciocolată; napolitane şi
biscuiţi din napolitană cu şi fără ciocolată;
făină şi preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03778
(151) 03/06/2015
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

K Classic Marienna

 
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

270501; 270521;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie cu şi fără
ciocolată; fursecuri cu şi fără ciocolată;
biscuiţi cu şi fără ciocolată; napolitane şi
biscuiţi din napolitană cu şi fără ciocolată;
făină şi preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03779
(151) 03/06/2015
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Cătănoaia

nr. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CERAMIC Ultra-Lavabil

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03769
(151) 03/06/2015
(732) PRO TV S.R.L., Bdul. Pache

Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

Pentru tine.Pentru România.

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03780
(151) 03/06/2015
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Cătănoaia

nr. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SuperWeiss Super-Lavabil

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03761
(151) 03/06/2015
(732) CUTUŞ BOGDAN EUGEN, Str. Dr.

Robert K. Koch nr. 6, etaj 1, ap. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL GASTRONOMIC
ROMÂN

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03781
(151) 03/06/2015
(732) GRIGORAS CATALIN, Str.

Sureanu nr. 2, sc. C, ap. 23, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

SIBIU FRINGE FESTIVAL

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  

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

41 Organizare de spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03762
(151) 03/06/2015
(732) S.C. ONCO SURG S.R.L., Str.

Observatorului nr. 11, ap. 11, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

OncoSurg

(591) Culori revendicate:turcoaz, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522; 290112;  

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

41 Servicii de instruire în domeniul medical;
publicare de publicaţii medicale; organizare
de conferinţe şi simpozioane în domeniul
medical; furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical; realizare de cursuri de
formare continuă în medicină.
42 Servicii de cercetare în domeniul medical.
44 Servicii medicale; servicii ale clinicilor
medicale; asistenţă medicală; servicii de
îngrijiri medicale; servicii de terapie; servicii
de consiliere în materie de probleme medicale;
servicii de analize medicale; servicii de
consultanţă legate de servicii medicale;
servicii de furnizare de informaţii medicale;
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servicii medicale de evaluare a sănătăţii;
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc; servicii medicale pentru
tratamentul afecţiunilor corpului omenesc;
controale medicale; depistare medicală;
servicii de imagistică medicală; furnizare de
tratament medical; efectuarea examenelor
medicale; planificare de tratamente medicale;
management de servicii de asistenţă medicală;
prelevare de probe medicale; chirurgie;
intervenţii chirurgicale oncologice; servicii de
tratament chirurgical; servicii de diagnostic
chirurgical; servicii de consultanţă în
domeniul chirurgiei; servicii ginecologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03763
(151) 03/06/2015
(732) CONSTANTIN DANIEL-SORIN,

Str. Samuil Vulcan nr. 19, sc. 2, ap.
18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ROMANIAN POKER TOUR RPT

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

  
(531) Clasificare Viena:011301; 210125;

240723; 270502; 290114;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
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 artişi; 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03764
(151) 03/06/2015
(732) CONSTANTIN DANIEL-SORIN,

Str. Samuil Vulcan nr. 19, sc. 2, ap.
18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ROMANIAN POKER CUP RPC

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

  
(531) Clasificare Viena:010104; 020914;

210104; 240105; 240108; 270519;
290115;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,

reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
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 artişi; 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03770
(151) 03/06/2015
(732) B O T E Z A N

GABRIELA-EUGENIA ,  Str .
Ghimpaţi, nr. 23, bl. 2, sc. 7, et. 4, ap.
211, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DELAMINEPENTRUTINE

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, iniocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03782
(151) 03/06/2015
(732) ASOCIATIA SĂNĂTATEA TA,

ADEVĂR ŞI CARITATE, Str.
Cantacuzino nr. 8D, bl. 4, ap. 20,
parter, judeţul Bihor, 410175,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Mister Caritate România

(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 03765
(151) 03/06/2015
(732) PISTRIŢU OVIDIU - DUMITRU,

Str. Câmpia Libertăţii nr. 9, bl. PM62,
sc. A, etaj 9, ap. 47, sector 3, 030362,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Multiverse Arts

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
298C, 300C), negru (pantone Black
6C)

  
(531) Clasificare Viena:011112; 160303;

290113;  

(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.
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40 Tratament de materiale.
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 03766
(151) 03/06/2015
(732) S.C. HAPPY SENSE S.R.L., Str.

Matei Voievod, nr. 33A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IDENTIQUE PARIS

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03771
(151) 03/06/2015
(732) DUMITRU RAREŞ IONUŢ, Str.

Banat, nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOTUS Petrol

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis
  
(531) Clasificare Viena:010102; 260408;

260409; 260413; 260418; 260422;
290112;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03767
(151) 03/06/2015
(732) IZVORUL CETATII CRIZBAV

S.R.L., Str. Principală nr. 141, Sat
Crizbav, Jud. Braşov, , CRIZBAV
ROMANIA 

(540)

IZVORUL CETĂŢII CRIZBAV apă
minerală naturală plată

(591) Culori revendicate:verde, roşu, bleu,
maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:060311; 060314;

060320; 070101; 240701; 290115;  

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

32 Ape minerale naturale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a apelor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03768
(151) 03/06/2015
(732) S.C. HAPPY SENSE S.R.L., Str.

Matei Voievod, nr. 33A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRUTTY FIT

(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 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜


