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Cereri Mărci publicate în 11/09/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 05838 04/09/2015 MOGA MARIUS IOAN DEMOGA MUSIC

2 M 2015 05839 04/09/2015 MOGA MARIUS IOAN DEMOGA MUSIC

3 M 2015 05906 04/09/2015 S.C. DANEMAR TRADING S.R.L. DANEMAR

4 M 2015 05907 04/09/2015 CIUCLEA ILIE IONEL FUNDAŢIA CAVALERII
DACIEI-CLUB UNESCO

5 M 2015 05908 04/09/2015 S.C. SUAVIS S.R.L. ZENDECO

6 M 2015 05909 04/09/2015 CIOCAN COSMINA CARMEN ZIG ZAG prin România

7 M 2015 05910 04/09/2015 MARINICA ALECSANDRU Class MUSIC BAND

8 M 2015 05911 04/09/2015 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. HONOR

9 M 2015 05912 04/09/2015 S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Festivalul Tradiţional al
MEŞTEŞUGARILOR

10 M 2015 05913 04/09/2015 PRO TV S.R.L. Oameni de Românie

11 M 2015 05914 04/09/2015 PRO TV S.R.L. Clipa de fericire

12 M 2015 05915 04/09/2015 UCAR HIDAYET HIMPEX

13 M 2015 05916 04/09/2015 S.C. ALIGAS CONSULT S.R.L. La Femme Coquette

14 M 2015 05917 04/09/2015 RAD PETRU CRISTIAN
CHIPER RAMONA

GREEN TOUCH

15 M 2015 05918 04/09/2015 S.C. COPIL CU MINTE S.R.L. Centrul educaţional pentru copiii
isteţi SMART KIDS

16 M 2015 05919 04/09/2015 PEEK & CLOPPENBURG KG Peek

17 M 2015 05920 04/09/2015 S.C. MALINA LUX S.R.L. SANDWICH

18 M 2015 05921 04/09/2015 S.C. MALINA LUX S.R.L. TOAST
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(210) M 2015 05838
(151) 04/09/2015
(732) MOGA MARIUS IOAN, Bdul

Ferdinand I, nr. 47, jud. Alba, 91604,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

DEMOGA MUSIC

(531) Clasificare Viena:220110; 270524; 
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05839
(151) 04/09/2015
(732) MOGA MARIUS IOAN, Bdul

Ferdinand I, nr. 47, jud. Alba, 91604,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

DEMOGA MUSIC

  
(531) Clasificare Viena:220110; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05906
(151) 04/09/2015
(732) S.C. DANEMAR TRADING S.R.L.,

Str. Aviator Protopopescu nr. 2, bl. 24,
sc. B, ap. 20, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DANEMAR

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
301C)

 (531) Clasificare Viena:260118; 290104;  
(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,
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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05907
(151) 04/09/2015
(732) CIUCLEA ILIE IONEL, Str.

Gherghiţei nr. 23 C, sector 2, 022512,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA CAVALERII
DACIEI-CLUB UNESCO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05908
(151) 04/09/2015
(732) S.C. SUAVIS S.R.L., Str. Florilor nr.

1, judeţul Ilfov, , BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

ZENDECO

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05909
(151) 04/09/2015
(732) CIOCAN COSMINA CARMEN,

Str. Dreptăţii nr. 83, Comuna Holboca,
judeţul Iaşi, , SAT DANCU
ROMANIA 

(540)

ZIG ZAG prin România

  
(531) Clasificare Viena:011509; 020101;

270116; 270524;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05914
(151) 04/09/2015
(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)

Clipa de fericire

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; material
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastic pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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
dedicateîn reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05915
(151) 04/09/2015
(732) UCAR HIDAYET, Cetăţean străin,

cu rezidenţă în România, Bucureşti,
Calea Moşilor 255, bl. 55, sc. 2, ap.
38, sector 2, ,  TURCIA 

(540)

HIMPEX

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

9 Baterii, acumulatori şi încărcătoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05916
(151) 04/09/2015
(732) S.C. ALIGAS CONSULT S.R.L.,

Str. George Călinescu nr . 52, bl. 52,
sc. B, et. 1, ap. 8, sector 1, 011694,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La Femme Coquette

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), alb

(531) Clasificare Viena:020316; 020323;
170201; 170202; 170204; 270512;
290112;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; articole de
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05910
(151) 04/09/2015
(732) MARINICA ALECSANDRU, Str.

Moldoviţa nr. 16, bl. M2D9/1, sc. C,
et. 10, ap. 262, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Class MUSIC BAND

(591) Culori revendicate:albastru, alb
 
(531) Clasificare Viena:241711; 270508;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05911
(151) 04/09/2015
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L.,

Bulevardul Voluntari nr. 80, Lot 4,
C3, Etaj, Camera 1, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

HONOR

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi

digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; articole de
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; 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; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05912
(151) 04/09/2015
(732) S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L.,

Str. Pincota nr. 7, bl. 13, et. 13, sc. 5,
et. 3, ap. 136, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Festivalul Tradiţional al
MEŞTEŞUGARILOR

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

(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
190902; 190903; 240723; 270501;
290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05913
(151) 04/09/2015
(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 PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Oameni de Românie

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; material
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastic pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 04/09/2015

8

(210) M 2015 05917
(151) 04/09/2015
(732) RAD PETRU CRISTIAN, Str.

Soldanului nr. 7, bl. 137, ap. 32, sector
4, 0402402, BUCUREŞTI ROMANIA

(732) CHIPER RAMONA, Str. Vitan
Bârzeşti, nr. 7D, bl. 1, ap. 128, sector
4, ,  ROMANIA 

(540)

GREEN TOUCH

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

(531) Clasificare Viena:050313; 050316;
260115; 270501; 290103;  

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

3 Săpunuri pentru îngrijirea corporală.
24 Materiale textile (cuprinse în această
clasă).

44 Servicii cosmetice de îngrijire corporală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05918
(151) 04/09/2015
(732) S.C. COPIL CU MINTE S.R.L., Str.

Răsăritului nr. 34, camera 1, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Centrul educaţional pentru copiii isteţi
SMART KIDS

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020523; 270102; 270512;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05919
(151) 04/09/2015
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. C. A. Rosetti nr. 17, et.3,
biroul 314, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Peek

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

18 Geamantane, cufere şi genţi de voiaj, genţi,
genţi de mână, portofele, portmonee, portchei,
rucsacuri, săculeţe, centuri pentru umeri, piei
de animale şi imitaţii de piele, blănuri şi piei
de animale, şi produse din aceste materiale, şi
anume geamantane, cufere şi genţi de voiaj,
genţi, genţi de mână, portofele, portmonee,
portchei, rucsacuri, săculeţe, centuri pentru
umeri, chingi din piele, şireturi din piele,
curele de umar (centuri) din piele, foi din
imitaţii din piele pentru manufacturi.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul, de
asemenea prin intermediul website-urilor şi
teleshopping, în legătură cu articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, înălbitori şi alte substanţe
pentru spălare; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparatele abrazive,
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi,
ochelari de soare, metale preţioase şi aliaje ale

acestora, bijuterii, ştrasuri, pietre preţioase,
ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului,
bagaje, cufere şi genţi de voiaj, genţi, genţi de
mână, portofele, portmonee, portchei,
rucsacuri, săculeţe, centuri pentru umeri, piei
de animale şi imitaţii de piele, blanuri şi piei
de animale, şi produse din aceste materiale, şi
anume bagaje, cufere şi genti de voiaj, genti,
genti de mână, portofele, portmonee, portchei,
rucsacuri, saculete, centuri pentru umeri,
chingi din piele, şireturi din piele, curele de
umar (centuri) din piele, foi din imitaţii din
piele pentru manufacturi; organizare şi
realizare de evenimente promoţionale şi
programe de fidelizare pentru clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05920
(151) 04/09/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.

Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA 

(540)

SANDWICH

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05921
(151) 04/09/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.

Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA 

(540)

TOAST

(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.

˜˜˜˜˜˜˜


