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Cereri M|rci publicate în data 10/09/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 05862 03/09/2015 S.C. INTERMOB TRANS S.R.L. AMC REGAL IMPEX

2 M 2015 05863 03/09/2015 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. FESTAL

3 M 2015 05864 03/09/2015 S.C. LEMACARTON S.R.L. PIZZA SUPER

4 M 2015 05865 03/09/2015 S.C. ANA GROUP CONCEPT
S.R.L.

ANA GUARD CONCEPT

5 M 2015 05866 03/09/2015 S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL
S.R.L.

AUTOGAZ GPL NON-STOP
EFICIENT, ECOLOGIC,
ECONOMIC

6 M 2015 05867 03/09/2015 S.C. TOURING EUROPABUS
ROMANIA S.R.L.

aerolines.ro creating connections

7 M 2015 05868 03/09/2015 S.C. AVANQUEST S.R.L. WINEBOOK

8 M 2015 05869 03/09/2015 S.C. MI ÔI MU FAST FOOD S.R.L. Ml Õi MU MICI Õi MUÔTAR

9 M 2015 05870 03/09/2015 S.C. MI ÔI MU FAST FOOD S.R.L. Ml si MU MICI si MUSTAR

10 M 2015 05871 03/09/2015 S.C. MI ÔI MU FAST FOOD S.R.L. Ml Õi MU MICI ÔI MUSTAR

11 M 2015 05872 03/09/2015 S.C. MI ÔI MU FAST FOOD S.R.L. Ml Õi MU MICI ÔI MUÔTAR

12 M 2015 05873 03/09/2015 S.C. LIN & EMA S.R.L. LA BOLTA SATULUI

13 M 2015 05874 03/09/2015 TRENTEA LAURENTIU FORTA NATIONALA

14 M 2015 05875 03/09/2015 GLOBAL MARA TRUST S.R.L. PUI DE MOROSAN

15 M 2015 05876 03/09/2015 SINIAT S.A. ADERA FYBRO

16 M 2015 05877 03/09/2015 DACMAL S.R.L. SOLO Dolce

17 M 2015 05878 03/09/2015 DECESFERA MEDIA S.R.L. PATRULA ECO

18 M 2015 05879 03/09/2015 DUMITRESCU ROMEO ALEGE SA TRAIESTI SANATOS
SI ARMONIOS!
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19 M 2015 05880 03/09/2015 EFTIMIE CORNEL-ADRIAN Cafeneaua Cismigiu

20 M 2015 05881 03/09/2015 AL ROMÂNIEI PAUL - PHILIPPE Furnizor Oficial al Familiei Regale
a României prima linie de
succesiune AlteÛa Sa Regal|
PrinÛul Paul al României

21 M 2015 05882 03/09/2015 MEREUTA ANDREI YVE

22 M 2015 05883 03/09/2015 S.C. NYS EXPERIENCE S.R.L. culinar.ro tr|ieÕte s|n|tos din
1996

23 M 2015 05884 03/09/2015 S.C. NYS EXPERIENCE S.R.L. ReÛete gustoase

24 M 2015 05885 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Muma P{DURII

25 M 2015 05886 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. P|s|ril|

26 M 2015 05887 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Împ|ratul VERDE

27 M 2015 05888 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. ÎMP{RATUL ROÔU

28 M 2015 05889 03/09/2015 S.C. SDA SERVICII DE
DEPOZITARE ÔI ARHIVARE
S.R.L.

SDA Servicii de Depozitare Õi
Arhivare the best way to storage
your documents

29 M 2015 05890 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Harap-Alb

30 M 2015 05891 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Ileana Cosânzeana

31 M 2015 05892 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. GREUCEANU

32 M 2015 05893 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. F|t FRUMOS

33 M 2015 05894 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. lifetech

34 M 2015 05895 03/09/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. C{PC{UNUL

35 M 2015 05896 03/09/2015 CORNER MEDICAL CENTER
S.R.L.

ORTOKINETIC

36 M 2015 05897 03/09/2015 S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L. OPTIPLUS
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37 M 2015 05898 03/09/2015 S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L. VINO SA VEZI!

38 M 2015 05899 03/09/2015 S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L. OCHELARI LA JUMATATE DE
PRET PENTRU PENSIONARI

39 M 2015 05900 03/09/2015 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. 7TEEN Eyewear

40 M 2015 05901 03/09/2015 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. Mirage lunettes

41 M 2015 05902 03/09/2015 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. HERMES Eyewear by Optimax

42 M 2015 05903 03/09/2015 S.C. OPTIMAX VISION S.R.L. BRILLE KINDER byOptimax

43 M 2015 05904 03/09/2015 BALTARETU CRISTIAN BECHAMPION
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(210) M 2015 05873
(151) 03/09/2015
(732) S.C. LIN & EMA S.R.L., nr. 1, Jud.

Alba, , ZLATNA ROMANIA 
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LA BOLTA SATULUI

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

29 Carne, carne proaspătă, produse
semipreparate din carne, produse din carne
tocată, peşte; carne de pasăre şi vânat; extracte
din carne; conserve, fructe şi legume
conservate, glazurate, congelate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; salată de
fructe; salată de legume; oua, lapte şi produse
lactate; uleiuri si grăsimi comestibile;
margarină, unt pentru utilizarea în gătit; ulei
de floarea-soarelui pentru produsele
alimentare; unt de arahide; ulei de măsline;
unt de cocos; grăsime de nucă de cocos.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată; lianţi pentru
îngheţată; miere; drojdie; praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; condimente; ierburi
(condimente); gheaţă; dulciuri cu migdale;
praf de copt; orez; orz măcinat; orz şi ovăz
decorticat; făină de orz; ceai; ceai cu gheaţă;
băuturi pe bază de ceai, ciocolată, cacao şi
cafea; spume de ciocolată; spume de desert
(dulciuri); băuturi din ciocolată, cacao cu
lapte; arome de cafea; arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, iaurt îngheţat
(îngheţate, dulciuri); plăcinte; plăcinte cu

carne; jeleuri de fructe (dulciuri); halva;
produse din cacao; ciocolată; petit - beurre;
biscuiţi; biscuiţi crocanţi; biscuiţi de malţ;
turtă dulce; cremă de prăjituri; prăjiturele;
prăjiturele cu orez; gustări pe bază de orez, de
cereale; pudră de prăjituri; budinci; tarte;
praline; dulciuri; dulciuri cu zahăr; dulciuri
pentru decorarea pomilor de Crăciun;
fondante (dulciuri); lemn dulce (dulciuri); bat
de lemn dulce (dulciuri); mentă pentru
dulciuri; melasă pentru alimente; chifle de
pâine; firimituri; chifle; glazură de torturi;
blaturi de tort; pudră de tort; torturi; turte de
orez; bomboane; capere, caramele
(bomboane); preparate pe bază de cereale;
gustări pe bază de cereale; batoane de cereale
bogate în proteine; sandwrch-uri cu brânză;
gumă de mestecat; cicoare (substitut de cafea);
cafea artificială; cafea neprăjită; cipsuri
(produse din cereale); chow-chow
(condiment); chutney (condimente);
scor ţ işoara (condiment) ;  cuisoare
(condimente); curry (condiment); maioneză;
sare pentru gătit; fulgi de ovăz; fulgi şi faină
de porumb; mălai; turte din mălai dulce;
floricele de porumb; popcorn; musli; porumb
copt; ketchup (sos); pesto (sos); coulis
(sosuri); cuscus (gris de grâu); crema tartar
pentru gătit, pentru uz culinar; cremă din ouă,
lapte şi zahăr; sosuri pentru salate; esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale; paste făinoase; alimente
făinoase; germeni de grâu pentru consum
uman; seminţe de in şi cânepă pentru consum
uman; seminţe de anason; produse rezultate
din măcinare; ierburi de gradină, conservate
(asezonare); sosuri pentru carne; cereale
pentru alimente; terci, pe bază de lapte, pentru
alimente; glazura de şuncă; macaroane;
maltoză; marţipan; tăieţei; nucşoară; clătite;
ravioli; paste; spaghete; rulouri; pizza; piper;
tacos; tapioca; tortillas; sare pentru
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conservarea alimentelor; pesmet; semolina;
turmeric alimentar; oţet; drojdie.
31 Fructe şi legume proaspete; sempnte,
plante şi flori naturale; plante.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online; promoţii;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou; demonstraţii cu produse; organizarea
de evenimente în scopuri comerciale sau
publicitare; informaţi, toate acestea privind
distribuţia de produse alimentare şi congelate.
36 Investiţii imobiliare; estimări imobiliare;
afaceri imobiliare; servicii imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; consultanţă privind
bunuri imobiliare; administrare de proprietăţi
imobiliare; estimări de proprietăţi imobiliare;
evaluări de proprietăţi imobiliare;
administrare de-bunuri imobiliare; gestionare
de proprietăţi imobiliare; planificare de
investiţii imobiliare; concesionari de bunuri
imobiliare; organizare de închirieri imobiliare;
închiriere de proprietăţi imobiliare; servicii
privind afaceri imobiliare; asistenţă în
domeniul achiziţiilor imobiliare; închirieri de
spaţii pentru birouri (imobiliare); consiliere
privind-investiţiile în proprietăţi imobiliare;
achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor) (servicii imobiliare).
39 Ambalare, transport şi distribuţie de
produse alimentare şi congelate, dulciuri,
băuturi răcoritoare, ape minerale şi băuturi
alcoolice, condimente.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; cofetărie; cafenele;
pensiuni; moteluri; hosteluri; snack-bar-uri;
servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05874
(151) 03/09/2015
(732) TRENTEA LAURENTIU, Str.

Traian, nr. 67, bl. K1A, ap. 27, Jud.
Constanţa, 900716, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

FORTA NATIONALA

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011716;

240701; 240723; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau / şi distribuirea de eşantioane.
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau /
şi recreere inclusiv de prezentare către public
a unor opere de artă plastică sau de literature,
în scop cultural sau educativ; cursuri şi
conferinte de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
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sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi conseiere în activităţi
sociale şi politice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05875
(151) 03/09/2015
(732) GLOBAL MARA TRUST S.R.L.,

Str. Principală, nr. 282, Sat Arduzel,
Jud. Maramureş, , ULMENI
ROMANIA 

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

(540)

PUI DE MOROSAN

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030725;

090302; 090701; 090725; 260115;
260121; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul produselor alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05884
(151) 03/09/2015
(732) S.C. NYS EXPERIENCE S.R.L.,

Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1,
014011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Reţete gustoase

(591) Culori revendicate:negru, magenta
  
(531) Clasificare Viena:110309; 110320;

270502; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical.
7 Maşini şi maşini-unelte; mici aparate
electrice de tocat, măcinat, presat.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
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bucătărie; piepteni electrici; periuţe de dinţi
electrice; suporturi pentru farfurii şi carafe
(vesela).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate cele de mai sus în legatură cu
comercializarea în regim retail prin
intermediul unor magazine accesibile online a
produselor solicitate din clasele 05, 07, 11, 21,
29, 32 şi 33.
37 Servicii de instalaţii şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în stare iniţială); servicii de întreţinere
destinate menţinerii unui obiect în starea sa
iniţială fără schimbarea proprietăţilor acestuia.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul tehnologiei, servicii
de analiză şi cercetare; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05885
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Muma PĂDURII
  
(531) Clasificare Viena:020307; 020323;

050108; 050116; 270505;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05886
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Păsărilă
  
(531) Clasificare Viena:020104; 020122;

020125; 030716; 030724; 270507;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05887
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Împăratul VERDE

(531) Clasificare Viena:020104; 020122;
020125; 240906; 270507;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
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(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05888
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ÎMPĂRATUL ROŞU
  
(531) Clasificare Viena:020104; 020122;

020125; 230101; 230125; 270501;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05889
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SDA SERVICII DE

DEPOZITARE ŞI ARHIVARE
S.R.L., Str. 13 Decembrie nr. 94A,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SDA Servicii de Depozitare şi Arhivare
the best way to storage your documents

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:190103; 270502;

270511; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 05891
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ileana Cosânzeana

  
(531) Clasificare Viena:020307; 020322;

270511;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05892
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREUCEANU

 
(531) Clasificare Viena:020102; 020104;

020122; 230101; 230125; 270510;
270511;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
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echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05893
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Făt FRUMOS

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020104;

020122; 230101; 230125; 270508;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare

(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05894
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

lifetech

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
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excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05876
(151) 03/09/2015
(732) SINIAT S.A., Str. Drumul Leordeni,

nr. 106, sector 4, 042186,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADERA FYBRO

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(pantone 144 C)

  
(531) Clasificare Viena:260105; 270501;

270502; 290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice.
35 Publicitate; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05890
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Harap-Alb

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020104;

020122; 230101; 230125; 270501;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi

calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05877
(151) 03/09/2015
(732) DACMAL S.R.L., Str. Pescăruşului

nr. 18, Jud. Bihor, 410147, ORADEA
ROMANIA 

(540)

SOLO Dolce

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

30 Zahăr, miere, sirop de melasă; dulciuri de
casa; dulciuri din ciocolata; dulciuri
(bomboane) care conţin fructe; dulciuri sub
formă de batoane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05878
(151) 03/09/2015
(732) DECESFERA MEDIA S.R.L., Str.

Barbu Lăutaru nr. 8, bl. 23, sc. B,
parter, ap. 56, cam 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATRULA ECO

(591) Culori revendicate:verde (pantone
326C), galben (pantone 109C), maro
(pantone 478C, 7525C), bej (pantone
4685), albastru (pantone 7455C), maro
deschis (pantone 728C), gri-bleu
(pantone 535C), verde deschis
(pantone 7489C), verde închis
(pantone 363C)

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020505; 050105; 050116; 140902;
270502; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05895
(151) 03/09/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CĂPCĂUNUL
  
(531) Clasificare Viena:020107; 020122;

020125; 040521; 270508;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni (
ornamente ) pentru pomul de crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05896
(151) 03/09/2015
(732) CORNER MEDICAL CENTER

S.R.L., Str. Bitolia nr. 44, parter, ap.
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORTOKINETIC

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270507; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05880
(151) 03/09/2015
(732) EFTIMIE CORNEL-ADRIAN, Str.

Zemes, nr. 3, bl. M29A, sc. A, et. 9,
ap. 45, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cafeneaua Cismigiu

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05897
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L.,

B-dul Constructorilor nr. 20A,
Clădirea IPROMET, et. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTIPLUS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05898
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L.,

B-dul Constructorilor nr. 20A,
Clădirea IPROMET, et. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINO SA VEZI!

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05899
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L.,

B-dul Constructorilor nr. 20A,
Clădirea IPROMET, et. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OCHELARI LA JUMATATE DE PRET
PENTRU PENSIONARI

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane; pentru rame şi tocuri pentru rame şi
lentile; lavete speciale pentru curăţat lentile şi
rame.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05900
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

7TEEN Eyewear

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
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cordoane pentru rame şi lentile, tocuri pentru
rame şi lentile,lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05881
(151) 03/09/2015
(732) AL ROMÂNIEI PAUL -

PHILIPPE, Str. Alexandru Philippide
nr. 6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Furnizor Oficial al Familiei Regale a
României prima linie de succesiune Alteţa
Sa Regală Prinţul Paul al României

(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C), portocaliu (pantone 1225 C),
roşu (pantone 485C), argintiu (pantone
877C), verde (pantone 348C), albastru
(pantone 654C), pantone 7621C,
pantone 7686C), pantone 7573C

  
(531) Clasificare Viena:030102; 030702;

090110; 240105; 240109; 240119;
240901; 240902; 290115;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
ustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente ) pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
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cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05901
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Mirage lunettes

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile, tocuri pentru
rame şi lentile,lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05902
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HERMES Eyewear by Optimax

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile, tocuri pentru
rame şi lentile,lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05903
(151) 03/09/2015
(732) S.C. OPTIMAX VISION S.R.L., Bd.

Constructorilor nr. 20 A, Clădirea
Ipromet, et. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRILLE KINDER byOptimax

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

9 Ochelari; lentile optice; rame pentru lentile;
cordoane pentru rame şi lentile, tocuri pentru
rame şi lentile,lavete speciale pentru curăţat
lentile şi rame. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05904
(151) 03/09/2015
(732) BALTARETU CRISTIAN, Str.

Huedin nr. 14, bl. A13, sc. A, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BECHAMPION

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05879
(151) 03/09/2015
(732) DUMITRESCU ROMEO, B-dul

Eroilor nr. 15, bloc A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEGE SA TRAIESTI SANATOS SI
ARMONIOS!

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aaparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole

ortopedice, material de sutură.
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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale: servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05882
(151) 03/09/2015
(732) MEREUTA ANDREI, Str. Bistriţei,

nr. 4, bl. F29, ap. 36, Jud. Neamţ,
6 1 0 0 7 1 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(540)

YVE
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Ziare.
35 Inchiriere de spaţiu publicitar pe site-uri
web.
41 Publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare.
42 Redactare de site-uri electronice (creare şi
menţinere site web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05883
(151) 03/09/2015
(732) S.C. NYS EXPERIENCE S.R.L.,

Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1,
014011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

culinar.ro trăieşte sănătos din 1996

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

270501; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical.
7 Maşini şi maşini-unelte; mici aparate
electrice de tocat, măcinat, presat.

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni electrici; periuţe de dinţi
electrice; suporturi pentru farfurii şi carafe
(veselă).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate cele de mai sus în legatură cu
comercializarea în regim retail prin
intermediul unor magazine accesibile online a
produselor solicitate din clasele 05, 07, 11,
21,29, 32 şi 33.
37 Servicii de instalaţii şi anume servicii
destinate reconditionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în stare iniţială); servicii de întreţinere
destinate menţinerii unui obiect în starea sa
iniţială fără schimbarea proprietăţilor acestuia.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul tehnologiei, servicii
de analiză şi cercetare; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05862
(151) 03/09/2015
(732) S.C. INTERMOB TRANS S.R.L.,

Str. Carpaţi nr. 5, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AMC REGAL IMPEX

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a mobilei
şi a accesoriilor acesteia (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05863
(151) 03/09/2015
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului, nr. 1, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

FESTAL

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270508; 270524;  

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

5 Dulciuri cu efect afrodisiac (produse de uz
medical).
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 05864
(151) 03/09/2015
(732) S.C. LEMACARTON S.R.L., Str.

Iosif Vulcan nr. 10, jud. Bihor,
415500, SALONTA ROMANIA 

(540)

PIZZA SUPER

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270508;  

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

16 Cutii din carton sau hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05865
(151) 03/09/2015
(732) S.C. ANA GROUP CONCEPT

S.R.L., Sat Răteşti nr. 193, camera 3,
jud. Argeş, , COMUNA RĂTEŞTI
ROMANIA 

(540)

ANA GUARD CONCEPT

(591) Culori revendicate:negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260402; 260418;

260422; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05866
(151) 03/09/2015
(732) S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL

S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr. 103, bl. B,
sc. 2, et. 5, ap. 56, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOGAZ GPL NON-STOP
EFICIENT, ECOLOGIC, ECONOMIC

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

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

260418; 270502; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05867
(151) 03/09/2015
(732) S.C. TOURING EUROPABUS

ROMANIA S.R.L., B-dul Alexandru
Ioan Cuza nr. 5A, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

aerolines.ro creating connections

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:010512; 010523;

260501; 270502; 290104;  

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

39 Servicii ale agenţiilor de turism cuprinse în
această clasă şi anume: transport de călători,
rezervări de transport, informaţii legate de
transport, servicii de însoţire călători, servicii
de închirieri vehicule intern şi extern,
organizarea de călătorii, croaziere, tururi,
rezervări (inclusiv online) locuri de călătorii,
bilete de avion şi pachete turistice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05868
(151) 03/09/2015
(732) S.C. AVANQUEST S.R.L., Bdul.

Victoriei nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap.
27, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

WINEBOOK

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:100307; 110302;

270502; 290101;  

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

9 Software (programe) privind o colecţie de
articole şi comentarii cu privire la
evenimentele de degustare de vinuri şi care nu
este utilizat pentru produse/servicii de tipul
reţelelor de socializare.
35 Publicitate; conducerea şi administra rea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii prin intermediul unui site
web pentru colectarea de articole şi comentarii
cu privire la evenimentele de degustare de
vinuri şi care nu este utilzat pentru produse/
servicii de tipul reţelelor de socializare.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05869
(151) 03/09/2015
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,

Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Ml şi MU MICI şi MUŞTAR

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

  
(531) Clasificare Viena:250110; 260406;

270502; 270510; 270511; 290113;  

(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 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05870
(151) 03/09/2015
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,

Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Ml si MU MICI si MUSTAR
  
(531) Clasificare Viena:250110; 260406;

270502; 270510; 270511;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05871
(151) 03/09/2015
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,

Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Ml şi MU MICI ŞI MUSTAR
 
(531) Clasificare Viena:250110; 260406;

270502; 270510; 270511;  
(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 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05872
(151) 03/09/2015
(732) S.C. MI ŞI MU FAST FOOD S.R.L.,

Str. Piaţa Vasile Milea, bl. C-V, sc. A,
ap. 25, camera 1, jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Ml şi MU MICI ŞI MUŞTAR

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

 
(531) Clasificare Viena:250110; 260406;

270502; 270510; 270511; 290113;  
(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 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


