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Cereri Mărci publicate în 12/06/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 03816 05/06/2015 S.C. POLICOLOR S.A. ALB PERLAT

2 M 2015 03817 05/06/2015 S.C. QUEO MANAGEMENT S.R.L. LE VIVIER

3 M 2015 03818 05/06/2015 MEDIA MED PUBLICIS S.R.L. 10 ANI MM MEDIA MED
PUBLICIS

4 M 2015 03819 05/06/2015 DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN ForumVideochat - tot ce vrei sa
spui, sa afli

5 M 2015 03820 05/06/2015 ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL BUZAU

AJF BUZAU ASOCIATIA
JUDETEANA DE FOTBAL
BUZAU FONDATA 1991

6 M 2015 03821 05/06/2015 OLTEANU CONSTANTIN Creativ Optic

7 M 2015 03822 05/06/2015 S.C. CHR ELECTRONICS S.R.L. CHR

8 M 2015 03823 05/06/2015 TOMA MARIA CRISTINA ROATA MARE

9 M 2015 03824 05/06/2015 S.C. TOP SERVICES & EVENTS
S.R.L.

EURO TEAM TRAVEL

10 M 2015 03825 05/06/2015 S.C. TOP SERVICES & EVENTS
S.R.L.

TOP SERVICES INTOTDEAUNA
CU UN PAS INAINTE

11 M 2015 03826 05/06/2015 S.C. ONEM GRAND S.R.L. GRAND BAAZAR

12 M 2015 03827 05/06/2015 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Magnesium B-Komplex

13 M 2015 03829 05/06/2015 BEST ITALIAN FLAVORS S.R.L. ristorante VILLA ROMANA

14 M 2015 03830 05/06/2015 S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A.

RAVAC

15 M 2015 03831 05/06/2015 TRAŞCĂ RADU DRAGOŞ Via dei Regali

16 M 2015 03832 05/06/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Magic FM auzim de bine

17 M 2015 03833 05/06/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Auzim de bine la Magic FM
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18 M 2015 03834 05/06/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Sa auzim de bine

19 M 2015 03835 05/06/2015 AA TOTAL INSOLVENCY SPRL AA TOTAL INSOLVENCY

20 M 2015 03836 05/06/2015 NISTOR MANDACHE FLORIAN CONfirm TM consultanţă juridică
insolvenţă evaluări
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(210) M 2015 03826
(151) 05/06/2015
(732) S.C. ONEM GRAND S.R.L., Bdul.

Voluntari  nr.  86,  Complex
Smart-Expo, Standurile 78,79,
Pavilion Flora, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GRAND BAAZAR

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale; lucrări de birou, strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03827
(151) 05/06/2015
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Magnesium B-Komplex

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

5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03829
(151) 05/06/2015
(732) BEST ITALIAN FLAVORS S.R.L.,

Str. Piaţa Charles de Gaulle nr. 3,
Demisol, Biroul 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ristorante VILLA ROMANA
  
(531) Clasificare Viena:070301; 070510;

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

clase:
43 Cazare temporară, restaurante, cafenele,
restaurante cu autoservire, snack-baruri,
cafenele-baruri; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate pentru
consum; prepararea mâncărurilor gătite;
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03830
(151) 05/06/2015
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B,
ap. 41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

RAVAC

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03831
(151) 05/06/2015
(732) TRAŞCĂ RADU DRAGOŞ, Cpt.

Dobrila Eugeniu nr. 5, bl. N, sc. A, ap.
14, Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Via dei Regali

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

270524;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate; lanţ de

magazine şi magazine online pentru cadouri.
39 Transport, în special livrare de cadouri şi
coşuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special; organizarea de
livrări şi livrare de cadouri şi coşuri cadou;
livrarea de mărfuri prin corespondenţă,
inclusiv prin mijloace online; ambalarea şi
depozitarea de coşuri cadou pentru
evenimente diverse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03832
(151) 05/06/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Magic FM auzim de bine

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri; pungi
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, etichete
pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice; servicii
de  b roadcas t ing ;  comun ica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;

servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere,
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice;
microfilmare; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile; publicare
electronică on-line a cărţilor sau periodicelor;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
elaborarea, producerea, regizarea şi realizarea
de programe de radio, televiziune, programe
audiovizuale, muzicale, de divertisment şi
teatru; producţia de filme şi de casete video;
organizarea de evenimente sportive,
evenimente culturale, muzicale şi de educare;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi
televiziune, filme, cultură, educaţie,
divertisment şi sport; concepte pentru
elaborarea spectacolelor la radio şi
televiziune, încluzând formate; închiriere de
filme şi video; publicarea, creditarea şi
difuzarea de cărţi, ziare, reviste, ghiduri,
listări de programe şi alte publicaţii; servicii
de editare; serviciile menţionate anterior,
inclusiv prin radio, televiziune, teletext,
internet sau alte reţele, electronice sau altfel,
întocmirea rapoartelor fotografice, filme şi
video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare,
de educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
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şi reviste; productie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03833
(151) 05/06/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et. 7,
Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Auzim de bine la Magic FM

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri; pungi
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, etichete
pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;

abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi
evenimente cu scop publicitar; organizare de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau
de publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin
internet; servicii de difuzare a programelor de
radio sau televiziune; furnizarea şi închirierea
timpilor de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere,
receptare şi alte forme de diseminare imagini
audio, video, nemişcate şi mişcate, texte şi
date, în timp real sau cu întârziere; servicii de
difuzare de materiale audio şi video prin
internet; servicii de difuzare (de programe de
radio şi televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere,
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
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radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice sau
altfel, întocmirea rapoartelor fotografice, filme
şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment radio,
pe internet şi televizat; publicare şi editare de
produse de imprimerie (cu excepţia textelor
publicitare), în special de cărţi, ziare şi reviste;
productie de programe sau emisiuni de film,
televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03834
(151) 05/06/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Sa auzim de bine

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
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pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice; servicii
de  b roadcas t ing ;  comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,

regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale,
muzicale, de divertisment şi teatru; producţia
de filme şi de casete video; organizarea de
evenimente sportive, evenimente culturale,
muzicale şi de educare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri culturale şi
educative; furnizarea de informaţii în
domeniul afacerilor din lumea spectacolelor
(showbusiness), furnizarea de divertisment,
programe de radio şi televiziune, filme,
cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare,
de educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; productie de programe sau
emisiuni de film, televiziune, radio, videotext
şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar); servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau
educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03835
(151) 05/06/2015
(732) AA TOTAL INSOLVENCY SPRL,

Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AA TOTAL INSOLVENCY

  
(531) Clasificare Viena:170301; 170302;

260416; 270501;  

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

35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv online prin internet şi prin intermediul
unui site web specializat; informaţii şi
consiliere pentru afaceri; consiliere şi asistenţă
în managementul afacerilor; administraţie
comercială; organizare de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar şi de promovare;
evaluări ale afacerilor; auditare; contabilitate;
studii şi cercetare de marketing; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
scrierea şi publicarea textelor publicitare;
lucrări de birou, toate acestea în domeniul
clasei.
36 Afaceri financiare; consultanţă financiară;
servicii în materie de insolvenţă; expertize şi
evaluări fiscale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03836
(151) 05/06/2015
(732) NISTOR MANDACHE FLORIAN,

Str. Poet Grigore Alexandrescu nr.
83, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) KEYPI  -  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONfirm TM consultanţă juridică
insolvenţă evaluări

 
(531) Clasificare Viena:260422; 270510;

270524;  

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

35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; informaţii şi consiliere pentru
afaceri comerciale; consiliere şi asistenţă în
managementul afacerilor comerciale;
administraţie comercială; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; evaluări ale
afacerilor; auditare; contabilitate; studii şi
cercetare de marketing; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
scrierea şi publicarea textelor publicitare;
lucrări de birou, toate acestea în domeniul
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clasei.
36 Afaceri financiare; consultanţă financiară;
servicii în materie de insolvenţă; expertize şi
evaluări fiscale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03821
(151) 05/06/2015
(732) OLTEANU CONSTANTIN, Str.

Szemler Ferenc, nr. 7, ap. 15B, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Creativ Optic

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

  
(531) Clasificare Viena:020904; 261501;

270501; 290114;  

(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 03822
(151) 05/06/2015
(732) S.C. CHR ELECTRONICS S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 2, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CHR

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260301; 260725;

270502; 290101;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03823
(151) 05/06/2015
(732) TOMA MARIA CRISTINA, Str.

Drm. Maracineni 41 A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5, ap.
80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROATA MARE

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:150701; 150709;

270315; 270508; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03824
(151) 05/06/2015
(732) S.C. TOP SERVICES & EVENTS

S.R.L., Str. Ing Dumitru Zossima nr.
77, et. 1, cam 69, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EURO TEAM TRAVEL

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

  
(531) Clasificare Viena:010301; 060104;

060305; 180302; 180323; 270502;
290114;  

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

36 Asigurări medicale de călătorie şi
asigurări storno.
39 Transport; organizare călătorii; organizare
croaziere; organizarea de excursii cu
autocarul, avionul, trenul sau trenurile de
epocă; închiriere autocare; închiriere maşini;
rezervări hoteliere; pachete turistice pentru
turism intern şi extern; tiketing; rezervare de
bilete avion; bilete tren; bilete autocar intern
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şi international.
41 Organizare de evenimente corporate,
conferinţe, seminarii, teambuilding; organizare
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03825
(151) 05/06/2015
(732) S.C. TOP SERVICES & EVENTS

S.R.L., Str. Ing Dumitru Zossima nr.
77, et. 1, cam 69, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2,
sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TOP SERVICES INTOTDEAUNA CU
UN PAS INAINTE

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260725;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
lucrări de birou; servicii contabile; închiriere
echipamente de birou.
36 Consultanţă fiscală; închiriere spaţii de
birouri.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03816
(151) 05/06/2015
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALB PERLAT

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03817
(151) 05/06/2015
(732) S.C. QUEO MANAGEMENT

S.R.L., Bd. Dacia nr. 65, etaj 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LE VIVIER

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03818
(151) 05/06/2015
(732) MEDIA MED PUBLICIS S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 148, ap. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

10 ANI MM MEDIA MED PUBLICIS

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

270514;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03819
(151) 05/06/2015
(732) DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN,

Str. Zugravi nr. 19, bl. V 1-3, sc. B,
et. 1, ap. 5, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

ForumVideochat - tot ce vrei sa spui, sa
afli

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03820
(151) 05/06/2015
(732) ASOCIATIA JUDETEANA DE

FOTBAL BUZAU, Str. Mesteacănului
nr. 20, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

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

(540)

AJF BUZAU ASOCIATIA
J U D E T E A N A
DE FOTBAL BUZAU FONDATA 1991

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240105;

240113; 240723; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


