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Cereri m|rci publicate în 10.07.2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 04460

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
03/07/2015 MIHAIU LIVIU-GEORGICA

Denumire
Marc|
(540)
GUERRILLA

2 M 2015 04455

03/07/2015 PICOIU VALENTIN

PIZZA LA LEMNE

3 M 2015 04456

03/07/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

LIGA NAÚIONAL{

4 M 2015 04457

03/07/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

LIGA REGIONAL{

5 M 2015 04458

03/07/2015 DECO-TEC BOUTIQUE SRL-D

MIGNON

6 M 2015 04461

03/07/2015 S.C. FREI ANDY S.R.L.

LICORNA WINEHOUSE

7 M 2015 04476

03/07/2015 S.C. OCEAN FISH S.R.L.

OCEAN FISH ASIA

8 M 2015 04477

03/07/2015 S.C. OCEAN FISH S.R.L.

OCEAN FISH ALASKA

9 M 2015 04462

03/07/2015 MIHAIU LIVIU-GEORGICA

RADIO GUERRILLA

10 M 2015 04465

03/07/2015 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.

VITADIN

11 M 2015 04466

03/07/2015 S.C. INTERMEDIA CONCEPT
S.R.L.

dezbaterile Parteneri pentru
dezvoltare

12 M 2015 04467

03/07/2015 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. HEATSTICK

13 M 2015 04468

03/07/2015 S.C. ALU INVEST PLUS S.R.L.

CollectPlus partenerul t|u în
planificare financiar|

14 M 2015 04469

03/07/2015 PAVEL BARTOS

COMIC ENTERTAINMENT

15 M 2015 04470

03/07/2015 S.C. DEPOZIT ANGRO AIS
TRADING S.R.L.

AIS TRADING Ia Irinaru
MATERIALE DE CONSTRUCÚII

16 M 2015 04471

03/07/2015 S.C. GORIOAN PROD COM
S.R.L.

PERLA BRAZILOR FRUMOSU

17 M 2015 04472

03/07/2015 ELITE REGAL SECURITY S.R.L.

ELITE REGAL SECURITY

18 M 2015 04463

03/07/2015 MIHAIU LIVIU-GEORGICA

ELIBERADIO

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 03.07.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 04473

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
03/07/2015 Ningbo Masahiro autoparts Inc.

ZENYO

20 M 2015 04475

03/07/2015 Novartis Consumer Health S.A.

VIBROCIL ACTILONG

21 M 2015 04464

03/07/2015 S.C. QATS LAB S.R.L.

LIQUARIUM

2

Denumire
Marc|
(540)
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(210)

publicitare, online sau în alt mod;
organizare, gestionare Õi monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienÛi;
informaÛii comerciale furnizate on line
dintr-o baz| de date computerizat| sau de
pe Internet; preg|tire, diseminare Õi
actualizare de materiale publicitare pentru
pagini web pe internet sau pentru alte
mijloace; servicii de publicita prin
intermediul textelor afiÕate pe ecrane de
televiziune; punere la dispoziÛie si
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
consultanÛ| în afaceri comerciale;
gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; promovarea
vânz|rilor; servicii de vânzare cu
am|nuntul online de fiÕiere audio, CD-uri,
DVD-uri Õi carduri cu date magnetice care
conÛin date audio, fiÕiere audio MP3 Õi
fiÕiere cu muzic| MP3; publicitate radio Õi
de televiziune; vânzarea de publicitate
radiofonic|; publicitate radiofonic | ;
producere de anun Û uri publicitare
radiofonice; promovare divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare.
38 Difuzare audio; comunicaÛii radio;
difuzare de programe radio; difuzare de
emisiuni de radio Õi radiofonice pe
internet; difuzare de programe radio;
difuzare prin Internet; închiriere de
echipament de difuziune radio Õi TV;
furnizarea de forumuri online; difuzare de
programe de radio Õi televiziune
interactive; furnizarea de forumuri online;
transmisie continu| (streaming) de
materiale audio pe Internet; difuzarea de
muzic|; transmitere de muzic|; digital|
prin telecomunicaÛii.
41 Organizarea, producÛia, administrarea
Õi coordonarea divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare;
organizare de evenimente pentru
strângere de fonduri; cluburi de noapte;

M 2015 04460

(151) 03/07/2015
(732)

(740)

MIHAIU LIVIU-GEORGICA, Calea
Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7,
ap. 21, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGEN Ú IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

GUERRILLA

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetic|, discuri acustice; reprezentaÛii
muzicale înregistrate Õi materiale video
muzicale; înregistr|ri de date, inclusiv
audio; software de calculator, Õi anume
software destinat utiliz|rii la desc|rcarea,
stocarea, reproducere; organizarea
datelor audio; hardware de calculator
folosit la producÛia de medii de difuzare;
aparate radio, CD-uri DVD-uri Õi carduri
de date magnetice care conÛin date audio;
fiÕiere audio MP3; fiÕiere audio MP3 Õi
tonuri de apel furnizate dintr-o baz| de
date de calculator sau pe internet sau în
alt| reÛea electronic|; aplicaÛii radio
pentru telefoane mobile, tablete Õi alte
dispozitive de mân| pentru comunicaÛii;
aparate de emisie Õi recepÛie pentru
semnale radio.
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
internet; servicii de marketing Õi servicii
promoÛionale; preg|tire sau prezentar de
afiÕaje audiovizuale pentru publicitate;
servicii de consiliere de vânz|ri; difuzare
de anun Û uri; închiriere de spaÛ ii
(511)

3
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servicii de disk jockey; divertisment cu
interpret|ri artisitce Õi servicii de
divertisment muzical; organizare de
festivaluri; servicii de festivaluri muzicale;
spectacole muzicale; reprezentaÛii de
muzic| live; organizare de reprezentaÛii în
direct; producÛia de muzic|; servicii de
compoziÛii muzicale; producÛie de
spectacole scenice; angajare de artiÕti
scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare); producÛie si executare de
înregistr|ri de sunet, înregistr|ri de
imagini, video, filme, concerte,
spectacole; servicii prestate de studiouri
de înregistrare; servicii de publicare de
materiale muzicale Õi texte; divertisment
muzical Õi vizual, furnizate online din
cadrul unei baze de date computerizate
sau de pe intern; furnizare de muzic| în
format digital de pe internet; divertisment
radiofonic; producÛia de programe radio;
servicii de producÛie radio; prezentare
radio; evenimente radio; podcast-uri radio;
educaÛie referitoare la producÛie radio;
educaÛie referitoare la difuziune radio;
educaÛie referitoare la prezentare radio;
educaÛie referitoare la distribuÛia de date
audio; montaj de programe radiofonice;
concerte muzicale pentru radio; servicii de
divertisment radiofonice prin internet;
emiterea simultan| a unor programe radio
pe mai multe posturi; servicii de programe
de Õtiri pentru radio sau televiziune;
servicii de informare, educare, consiliere
Õi consultanÛ| referitoare la toate serviciile
mai sus menÛionate, inclusiv acele servicii
furnizate on-line dintr-o baz| de date
computerizat| sau prin internet,

(210)

M 2015 04455

(151) 03/07/2015
(732)

PICOIU VALENTIN, Str. Eliber|rii
nr. 34, bl. DE22, sc. B, et. 2, ap.
21, Jude Û ul Constan Û a, ,
CONSTANÚA ROMANIA

(540)

PIZZA LA LEMNE
(591) Culori revendicate:galben, roÕu.
(531)

Clasificare Viena:011505; 130302;
270502; 290114;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 04456

(210)

(151) 03/07/2015
(732)

FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Serbanica
Vasile nr. 12, sector 2, 022186,
BUCURESTI ROMANIA

(732)

DECO-TEC BOUTIQUE SRL-D,
Str. Dinu Vintil| nr. 5, camera 1, bl.
4, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

(540)

LIGA NAÚIONAL{

MIGNON
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din
lemn (necuprinse în alte clase), plut|,
struf, trestie, rachit|, os, fildeÕ, os de
balen|, scoici, sidef, spum| de mare,
înlocuitori ai acestora sau din material
plastic.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului.

(511)

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 04458

(151) 03/07/2015

M 2015 04457

(151) 03/07/2015
(732)

FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Serbanica
Vasile nr. 12, sector 2, 022186,
BUCURESTI ROMANIA

(210)

M 2015 04461

(151) 03/07/2015
(732)

(540)

(740)

LIGA REGIONAL{
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului.

S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol
I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGEN Ú IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

(511)

˜˜˜˜˜˜˜

LICORNA WINEHOUSE
(531)

5

Clasificare Viena:040309; 180102;
180103; 190101; 270511;
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Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

(511)

(210)

M 2015 04477

(151) 03/07/2015
(732)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 04476
(151) 03/07/2015
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,
Km 14, nr. 72, JudeÛul Ilfov,
077010, COMUNA AFUMAÚI
ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A,
parter, ap. 1, Snagov Sat, judeÛul
Ilfov SNAGOV
(210)

(740)

S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,
Km 14, nr. 72, JudeÛul Ilfov,
077010, COMUNA AFUMAÚI
ROMANIA
S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A,
parter, ap. 1, Snagov Sat, judeÛul
Ilfov SNAGOV

(540)

OCEAN FISH ALASKA
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
29 PeÕte; produse din peÕte preparate,
pentru consum uman; produse din fructe
de mare; fructe de mare care nu sunt vii;
scoici, moluÕte comestibile, cu excepÛia
celor vii.
(511)

(540)

OCEAN FISH ASIA
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
29 PeÕte; produse din peÕte preparate,
pentru consum uman; produse din fructe
de mare; fructe de mare care nu sunt vii;
scoici, moluÕte comestibile, cu excepÛia
celor vii.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

fiÕiere audio MP3; fiÕiere audio MP3 Õi
tonuri de apel furnizate dintr-o baz| de
date de calculator sau pe internet sau în
alt| reÛea electronic|; aplicaÛii radio
pentru telefoane mobile, tablete Õi alte
dispozitive de mân| pentru comunicaÛii;
aparate de emisie Õi recepÛie pentru
semnale radio.
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
internet; servicii de marketing Õi servicii
promoÛionale; preg|tire sau prezentar de
afiÕaje audiovizuale pentru publicitate;
servicii de consiliere de vânz|ri; difuzare
de anunÛ uri; închiriere de spaÛ ii
publicitare, online sau în alt mod;
organizare, gestionare Õi monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienÛi;
informaÛii comerciale furnizate on line
dintr-o baz| de date computerizat| sau de
pe Internet; preg|tire, diseminare Õi
actualizare de materiale publicitare pentru
pagini web pe internet sau pentru alte
mijloace; servicii de publicita prin
intermediul textelor afiÕate pe ecrane de
televiziune; punere la dispoziÛie Õi
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
consultanÛ| în afaceri comerciale;
gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; promovarea
vânz|rilor; servicii de vânzare cu
am|nuntul online de fiÕiere audio, CD-uri,
DVD-uri Õi carduri cu date magnetice care
conÛin date audio, fiÕiere audio MP3 Õi
fiÕiere cu muzic| MP3; publicitate radio Õi
de televiziune; vânzarea de publicitate
radiofonic|; publicitate radiofonic | ;
producere de anunÛuri publicitare
radiofonice; promovare divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare.
38 Difuzare audio; comunicaÛii radio;
difuzare de programe radio; difuzare de
emisiuni de radio Õi radiofonice pe
internet; difuzare de programe radio;

M 2015 04462

(151) 03/07/2015
(732)

(740)

MIHAIU LIVIU-GEORGICA, Calea
Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7,
ap. 21, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGEN Ú IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

RADIO GUERRILLA
(591) Culori revendicate:roz
(531)

Clasificare Viena:270116; 270510;
290101;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetic|, discuri acustice; reprezentaÛii
muzicale înregistrate Õi materiale video
muzicale; înregistr|ri de date, inclusiv
audio; software de calculator, Õi anume
software destinat utiliz|rii la desc|rcarea,
stocarea, reproducere; organizarea
datelor audio; hardware de calculator
folosit la producÛia de medii de difuzare;
aparate radio, CD-uri, DVD-uri Õi carduri
de date magnetice care conÛin date audio;
(511)

7
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difuzare prin Internet; închiriere de
echipament de difuziune radio Õi TV;
furnizarea de forumuri online; difuzare de
programe de radio Õi televiziune
interactive; furnizarea de forumuri online;
transmisie continu| (streaming) de
materiale audio pe Internet; difuzarea de
muzic|; transmitere de muzic| digital|
prin telecomunicaÛii.
41 Organizarea, producÛia, administrarea
Õi coordonarea divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare;
organizare de evenimente pentru
strângere de fonduri; cluburi de noapte;
servicii de disk jockey; divertisment cu
interpret|ri artisitce Õi servicii de
divertisment muzical; organizare de
festivaluri; servicii de festivaluri muzicale;
spectacole muzicale; reprezentaÛii de
muzic| live; organizare de reprezentaÛii în
direct; producÛia de muzic|; servicii de
compoziÛii muzicale; producÛie de
spectacole scenice; angajare de artiÕti
scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare); producÛie si executare de
înregistr|ri de sunet, înregistr|ri de
imagini, video, filme, concerte,
spectacole; servicii prestate de studiouri
de înregistrare; servicii de publicare de
materiale muzicale Õi texte; divertisment
muzical Õi vizual, furnizate online din
cadrul unei baze de date computerizate
sau de pe intern; furnizare de muzic| în
format digital de pe internet; divertisment
radiofonic; producÛia de programe radio;
servicii de producÛie radio; prezentare
radio; evenimente radio; podcast-uri radio;
educaÛie referitoare la producÛie radio;
educaÛie referitoare la difuziune radio;
educaÛie referitoare la prezentare radio;
educaÛie referitoare la distribuÛia de date
audio; montaj de programe radiofonice;
concerte muzicale pentru radio; servicii de

divertisment radiofonice prin internet;
emiterea simultan| a unor programe radio
pe mai multe posturi; servicii de programe
de Õtiri pentru radio sau televiziune;
servicii de informare, educare, consiliere
Õi consultanÛ| referitoare la toate serviciile
mai sus menÛionate, inclusiv acele servicii
furnizate on-line dintr-o baz| de date
computerizat| sau prin internet.

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 04465

(151) 03/07/2015
(732)

S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.,
Str. Râului nr. 419, Jud. Dolj,
200636, CRAIOVA ROMANIA

(540)

VITADIN
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pentru tratamentele fitosanitare
- fungicid.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

M 2015 04466

(210)

(151) 03/07/2015
(732)

S.C. INTERMEDIA CONCEPT
S.R.L., Ôos. Pantelimon nr. 256,
bl. 53, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 2,
, BUCUREÔTI ROMANIA

(732)

(740)

(540)

dezbaterile Parteneri pentru
dezvoltare
(591) Culori

revendicate:gri,
albastru, bleumarin

(531)

M 2015 04467

(151) 03/07/2015

PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA
NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Ôoseaua
BucureÕti-PloieÕti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

HEATSTICK

bleu,
(511)

Clasificare Viena:020123; 210114;
270508; 270514; 290112;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, Ûigarete, Ûig|ri de foi,
tutun pentru rularea Ûigaretelor, tutun de
pip|, tutun de mestecat, tutun de prizat,
kretek; snus; înlocuitori de tutun (f|r| uz
medical); articole pentru fum|tori, inclusiv
hârtie pentru Ûigarete, tuburi pentru
Ûigarete, filtre pentru Ûigarete, recipiente
pentru tutun, tabachere, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat Ûigarete,
brichete, chibrituri; bastoane din tutun,
produse cu tutun înc|lzit dispozitive
electronice pentru înc|lzirea Ûigaretelor;
dispozitive electronice pe fumat; Ûigarete
electronice; Ûigarete electronice pentru a
fi utilizate ca alternativ| la Ûigaretele
tradiÛionale; dispozitive electronice pentru
inhalarea nicotinei; dispozitive de
vaporizare pentru tutun; produse din tutun
Õi produse substituibile tutunului; articole
pentru fum | tori pentru Û igarete
electronice; înc|rc|toare, sting|toare Õi
acesorii, piese Õi p|rÛi componente pentru

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitat e; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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a fi utilizate în leg|tur| cu Ûigaretele
electronice sau cu aparatele pentru
înc|lzirea tutunului.

managementul afacerilor; evaluarea
afacerii; asistenÛ| în afaceri, management
Õi servicii administrative; c|utare de
informaÛii în fiÕiere informatice, pentru
terÛi; compilarea informatiilor în baze de
date computerizate; colectarea Õi
sistematizarea datelor de afaceri; analiz|
afacerilor comerciale; prognoze
economice; întocmire Õi analiz| de situatii
financiare pentru afaceri; evaluari Õi
rapoarte efectuate de experti, referitoare
la afaceri; contabilitate.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii ale agentiilor de recuperare a
creantelor; servicii de informare Õi
consultanÛ| financiar|; consultanÛ| pentru
clienti cu privire la organizarea recuper|rii
de creanÛe; planificare financiar|; analiz|
financiar|; studii financiare; evaluare
financiar | ; pregatirea rapoartelor
financiare; servicii în materie fiscal|
(exceptând contabilitatea).
45 Servicii juridice; mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 04468
(151) 03/07/2015
(732) S.C. ALU INVEST PLUS S.R.L.,
Str. Virgil Madgearu nr. 28, etaj 1,
camera 9, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12,
bl. D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI
(210)

(540)

CollectPlus partenerul t|u în
planificare financiar|

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde(pantone

569U), gri (pantone 433U),
albastru (pantone Reflex Blue U)
(531)

Clasificare Viena:241501; 241511;
260116; 270501; 290112;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicit at e; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; informaÛii pentru
afaceri; lucr|ri de birou; consultanÛ|
profesionala în afaceri; consultanÛ| în
(511)
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(210)

activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

M 2015 04469

(151) 03/07/2015
(732)

PAVEL BARTOS, Str. Gheorghe
PetraÕcu nr. 14A, bl. 9A, ap. 17,
sector 3, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210)

M 2015 04470

(151) 03/07/2015
(732)

COMIC ENTERTAINMENT
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531)

S.C. DEPOZIT ANGRO AIS
TRADING S.R.L., Str. Republicii
nr. 5, judeÛul Suceava, , VATRA
DORNEI ROMANIA

(540)

Clasificare Viena:011521; 260116;
260118; 260122; 290112;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
7 MaÕini automate pentru vânzare.
9 Aparate Õi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic | , cânt | rire,
m|surare, semnalizare, verificare, salvare
Õi înv|Û|mânt; aparate Õi instrumente
pent r u conducerea, distribu Û ia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; mecanisme pentru
aparate care functioneaza cu fise; case
de marcat, ma Õ ini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor Õi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
(511)

AIS TRADING Ia Irinaru
M A T E R I A L E
D E
CONSTRUCÚII
(591) Culori revendicate:roÕu, negru, alb
(531)

11

Clasificare Viena:030503; 030524;
260418; 270511; 270512; 290113;
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Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcÛii (nemetalice);
construcÛii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice.
35 Public itate; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
(511)

(210)

M 2015 04472

(151) 03/07/2015
(732)

ELITE REGAL SECURITY S.R.L.,
Str. Nicolae Iorga nr. 2, judeÛul
DîmboviÛa, 135300, MORENI
ROMANIA

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 04471
(151) 03/07/2015
(732) S.C. GORIOAN PROD COM
S.R.L., Sat Frumosu nr. 52, judeÛul
Suceava, , COM. FRUMOSU
ROMANIA
(210)

(540)

ELITE REGAL SECURITY
(591) Culori

revendicate:alb,
galben, gri

(531)

Clasificare Viena:010317; 230101;
230125; 240107; 240113; 260116;
260124; 290114;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguraÛ| pentru protejarea
bunurilor Õi indivizilor; servicii de paz|
pentru protejarea personal|, gard| de
corp, consultanÛ| în domeniul pazei,
servicii de investigaÛii Õi detectivi
particulari.
˜˜˜˜˜˜˜

PERLA BRAZILOR
FRUMOSU

(511)

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531)

roÕu,

Clasificare Viena:050101; 050107;
260415; 260418; 270501; 290112;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicit at e; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri pe birou.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210)

aparate de emisie Õi recepÛie pentru
semnale radio.
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
internet; servicii de marketing Õi servicii
promoÛionale; preg|tire sau prezentar de
afiÕaje audiovizuale pentru publicitate;
servicii de consiliere de vânz|ri; difuzare
de anunÛ uri; închiriere de spaÛ ii
publicitare, online sau în alt mod;
organizare, gestionare Õi monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienÛi;
informaÛii comerciale furnizate on line
dintr-o baz| de date computerizat| sau de
pe Internet; preg|tire, diseminare Õi
actualizare de materiale publicitare pentru
pagini web pe internet sau pentru alte
mijloace; servicii de publicita prin
intermediul textelor afiÕate pe ecrane de
televiziune; punere la dispoziÛie Õi
închiriere de spaÛii publicitare; servicii de
consultanÛ| în afaceri comerciale;
gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; promovarea
vânz|rilor; servicii de vânzare cu
am|nuntul online de fiÕiere audio, CD-uri,
DVD-uri Õi carduri cu date magnetice care
conÛin date audio, fiÕiere audio MP3 Õi
fiÕiere cu muzic| MP3; publicitate radio Õi
de televiziune; vânzarea de publicitate
radiofonic|; publicitate radiofonic|;
producere de anunÛuri publicitare
radiofonice; promovare divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare.
38 Difuzare audio; comunicaÛii radio;
difuzare de programe radio; difuzare de
emisiuni de radio Õi radiofonice pe
internet; difuzare de programe radio;
difuzare prin Internet; închiriere de
echipament de difuziune radio Õi TV;
furnizarea de forumuri online; difuzare de
programe de radio Õi televiziune
interactive; furnizarea de forumuri online;
transmisie continu| (streaming) de

M 2015 04463

(151) 03/07/2015
(732)

(740)

MIHAIU LIVIU-GEORGICA, Calea
Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 7,
ap. 21, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA
WEIZMANN
ARIANA
&
PARTNERS AGEN Ú IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

ELIBERADIO
(591) Culori revendicate:roz
(531)

Clasificare Viena:270502; 290101;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetic|, discuri acustice; reprezentaÛii
muzicale înregistrate Õi materiale video
muzicale; înregistr|ri de date, inclusiv
audio; software de calculator, Õi anume
software destinat utiliz|rii la desc|rcarea,
stocarea, reproducere; organizarea
datelor audio; hardware de calculator
folosit la producÛia de medii de difuzare;
aparate radio, CD-uri, DVD-uri Õi carduri
de date magnetice care conÛin date audio;
fiÕiere audio MP3; fiÕiere audio MP3 Õi
tonuri de apel furnizate dintr-o baz| de
date de calculator sau pe internet sau în
alt| reÛea electronic|; aplicaÛii radio
pentru telefoane mobile, tablete Õi alte
dispozitive de mân| pentru comunicaÛii;
(511)

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.07.2015

mai sus menÛionate, inclusiv acele servicii
furnizate on-line dintr-o baz| de date
computerizat| sau prin internet.

materiale audio pe Internet; difuzarea de
muzic|; transmitere de muzic| digital|
prin telecomunicaÛii.
41 Organizarea, producÛia, administrarea
Õi coordonarea divertismentului Õi
festivalurilor de arte de interpretare;
organizare de evenimente pentru
strângere de fonduri; cluburi de noapte;
servicii de disk jockey; divertisment cu
interpret|ri artisitce Õi servicii de
divertisment muzical; organizare de
festivaluri; servicii de festivaluri muzicale;
spectacole muzicale; reprezentaÛii de
muzic| live; organizare de reprezentaÛii în
direct; producÛia de muzic|; servicii de
compoziÛii muzicale; producÛie de
spectacole scenice; angajare de artiÕti
scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare); producÛie si executare de
înregistr|ri de sunet, înregistr|ri de
imagini, video, filme, concerte,
spectacole; servicii prestate de studiouri
de înregistrare; servicii de publicare de
materiale muzicale Õi texte; divertisment
muzical Õi vizual, furnizate online din
cadrul unei baze de date computerizate
sau de pe intern; furnizare de muzic| în
format digital de pe internet; divertisment
radiofonic; producÛia de programe radio;
servicii de producÛie radio; prezentare
radio; evenimente radio; podcast-uri radio;
educaÛie referitoare la producÛie radio;
educaÛie referitoare la difuziune radio;
educaÛie referitoare la prezentare radio;
educaÛie referitoare la distribuÛia de date
audio; montaj de programe radiofonice;
concerte muzicale pentru radio; servicii de
divertisment radiofonice prin internet;
emiterea simultan| a unor programe radio
pe mai multe posturi; servicii de programe
de Õtiri pentru radio sau televiziune;
servicii de informare, educare, consiliere
Õi consultanÛ| referitoare la toate serviciile

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 04473
(151) 03/07/2015
(732) Ningbo Masahiro autoparts Inc.,
Str. Tongsheng Lane nr. 228,
Yinzhou District, Ningbo City,
Zhejiang Province, , XIAYING
TOWN CHINA
(740) LOYAL PARTNERS - AGENÚIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUAL{, Str. Portului
nr.23, Parcul De Soft, cam.307
GALAÚI
(210)

(540)

ZENYO
Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
11 L|mpi cu arc; becuri; lanterne pentru
iluminat; proiector; lumini pentru vehicule;
lumini pentru biciclete; anti-orbire
dispozitive de automobile (corpuri de
iluminat); faruri pentru automobile; l|mpi
pentru semnale direc Û ionale de
automobile; lumini pentru vehicule.
(511)

˜˜˜˜˜˜˜

14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.07.2015
(210)

M 2015 04475

(151) 03/07/2015
(732)

(740)

Novartis Consumer Health S.A.,
Str. Route de l'Etraz nr. 1260,, ,
NYON ELVETIA
S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREÔTI

(210)

M 2015 04464

(151) 03/07/2015
(732)

S.C. QATS LAB S.R.L., Str.
Doinei nr. 75-77, et. 1, ap. 1,
JudeÛul Ilfov, , DOBROESTI
ROMANIA

(540)
(540)

VIBROCIL ACTILONG

LIQUARIUM

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebelusi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
(511)

(591) Culori revendicate:galben, bleu,

negru
(531)

Clasificare Viena:270501; 270505;
290113;

Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.
˜˜˜˜˜˜˜
(511)

˜˜˜˜˜˜˜
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