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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00033

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/01/2015 S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
TE CAUT{ O CARTE

2 M 2015 00035

07/01/2015 ALFA COMPUTERS S.R.L.

COPIER SERVICE

3 M 2015 00036

07/01/2015 POSTELNICU COSMIN

CNG

4 M 2015 00037

07/01/2015 POSTELNICU COSMIN

GNCV

5 M 2015 00038

07/01/2015 POSTELNICU COSMIN

GNC

6 M 2015 00039

07/01/2015 S.C. CASTEL DISTRIBUTION
S.R.L.

Viking Strong

7 M 2015 00040

07/01/2015 ROSERV PHARMA S.R.L.

FRECÚIA BUNICII

8 M 2015 00041

07/01/2015 S.C. CLASS EXPO S.R.L.

METALSHOW

9 M 2015 00042

07/01/2015 S.C. STARC S.R.L.

SSS SECURITY

10 M 2015 00043

07/01/2015 IPEK IDROFIL PAMUK SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

cosmofem

11 M 2015 00044

07/01/2015 S.C. BONPRIX MARKETING &
BUSINESS S.R.L.

SEMINTE 3D

12 M 2015 00045

07/01/2015 S.C. ELCOPET EXIM S.R.L.

07 LIMUZINA VISUL TAU

13 M 2015 00046

07/01/2015 S.C. BONPRIX MARKETING &
BUSINESS S.R.L.

FANATIC SUPPORTERS

14 M 2015 00047

07/01/2015 NEGROIU VALENTIN LUCIAN

ds digi soft

15 M 2015 00048

07/01/2015 ECOREC RECYCLING S.R.L.

DEMECO

16 M 2015 00049

07/01/2015 S.C. BIOEXPERT S.R.L.

DIGIBEX

17 M 2015 00050

07/01/2015 DURUINU IONUÚ VERGIL

LEGAL PLATFORM NETWORK
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(210) M 2015 00033
(151) 07/01/2015
(732) S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L., Bd. Dimitrie
Pompei, Nr. 9-9A, clădirea 20, Et.8,
sector 2, , Bucureşti ROMANIA

(210) M 2015 00038
(151) 07/01/2015
(732) POSTELNICU COSMIN, Şos.
Bucureşti Târgovişte nr. 22B, bl. 3, sc.
B, et. 3, ap. 306, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
TE CAUTĂ O CARTE
(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; materiale
pentru artisi; 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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(540)
GNC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Carburanţi; combustibil; combustibil de
aprindere; amestecuri de combustibil
vaporizat; amestecuri de combustibil.
35 Publicitate; regrupare în avantajul terţilor
a produselor incluse în clasele 1 şi 4 pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
39 Servicii de transport de mărfuri; servicii de
transport pe conducte; servicii de îmbuteliere;
depozitare; servicii de distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00047
(151) 07/01/2015
(732) NEGROIU VALENTIN LUCIAN,
Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107,
ap. 7, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00039
(151) 07/01/2015
(732) S.C. CASTEL DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Lt. Maj. Av. Tănase
Banciu nr. 14, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA
(740) I N V E N T A
AGENTIA
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

(540)
ds digi soft
(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
290113;
Viking Strong
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, alb, gri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

negru,

(531) Clasificare Viena:020101; 020104;
240701; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate şi corpuri de iluminat; surse de
lumină (aparate şi instalaţii de iluminat), altele
decât cele de uz fotografic sau medical.
17 Bandă adezivă izolatoare.
20 Bride (cleme) nemetalice pentru cabluri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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deşeurilor; depozitare de deşeuri; transport de
deşeuri; transportarea deşeurilor către groapa
de deşeuri; evacuarea deşeurilor (transport);
transportul deşeurilor medicale şi al deşeurilor
speciale; eliminare (transport) de deşeuri;
colectare de deşeuri comerciale; colectare de
deşeuri menajere; colectare de deşeuri lichide;
colectare de deşeuri industriale; descărcare
(transport) de deşeuri; transportul şi
depozitarea deşeurilor; ridicare de bene pentru
deşeuri; eliminarea (ridicarea şi transportul)
deşeurilor; servicii de colectare a deşeurilor
menajere; eliminarea (ridicarea şi transportul)
deşeurilor lichide; închiriere de containere
pentru manipularea deşeurilor; închiriere de
containere pentru depozitarea deşeurilor;
servicii de eliminare a apelor reziduale
(transport); colectarea de hârtie şi carton
pentru reciclare; colectarea gunoiului
(exclusiv ridicarea gunoiului); colectarea de
deşeuri prin intermediul reţelei publice de
canalizare; depozitarea mărfurilor; depozitarea
fluidelor; depozitarea lichidelor; servicii de
depozitare; transport şi depozitare; depozitare
de containere; depozitare de bunuri
comerciale; servicii de depozitare refrigerată;
depozitare de produse agricole; transportul şi
depozitarea gunoiului; servicii de depozitare
securizată (transport); transport şi depozitare
de bunuri; închirieri de instalaţii de
depozitare; livrare şi depozitare de bunuri;
depozitare şi livrare de bunuri; depozitare de
marfă după transport; depozitare anterioară
tranzitului de marfă; închirieri de unităţi de
depozitare; închirierea de spaţii pentru
depozitare; închiriere de containere de
depozitare; închiriere de spaţii pentru
depozitare; depozitare de marfă înainte de
transport.
40 Eliminarea deşeurilor (tratarea deşeurilor);
reciclare de deşeuri; tratarea (reciclarea)
deşeurilor; tratarea deşeurilor (transformare);

(210) M 2015 00035
(151) 07/01/2015
(732) ALFA COMPUTERS S.R.L., Cart.
Dorobanţí, nr. 2, Bl. F13, ap. 5, Jud.
Buzău, , BUZĂU ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

COPIER SERVICE
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:150525; 270502;
270507; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de reparaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00048
(151) 07/01/2015
(732) ECOREC RECYCLING S.R.L., Str.
Libertăţii nr. 36, judeţul Bacău,
605100, BUHUŞI ROMANIA
(540)
DEMECO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Eliminarea deşeurilor; depozitarea
4
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care conţin lichide; reciclarea gazelor izolante
din aparatele de aer condiţionat; servicii de
reciclare de ulei pentru gătit şi de ulei vegetal;
tratarea apei; tratarea hârtie; tratare textile;
tratarea produselor chimice; tratarea
substanţelor periculoase; tratarea materialelor
periculoase; tratarea lichidelor periculoase;
tratarea materialelor toxice; tratarea deşeurilor
toxice; tratarea şi purificarea apei; tratarea
deşeurilor prin electroliză; tratarea (reciclarea)
deşeurilor radioactive; servicii de tratare a
solului; servicii de tratare a apelor reziduale;
servicii de tratare (demineralizare) a apei;
tratarea apei reziduale rezultată în urma
proceselor industriale; tratarea apei reziduale
rezultată în urma operaţiilor de exploatare.

tratarea deşeurilor chimice; transformare
(reciclarea deşeurilor); tratarea deşeurilor
periculoase; gestionarea deşeurilor
periculoase; tratarea deşeurilor industriale;
deşeuri (tratarea -lor) (transformare);
recuperarea materialelor din deşeuri;
evacuarea deşeurilor toxice industriale;
încinerarea deşeurilor şi reziduurilor;
reciclarea gunoaielor şi deşeurilor; tratarea
(recuperarea) deşeurilor industriale; reciclare
de gunoaie şi deşeuri; tratarea (recuperarea)
materialelor din deşeuri; tratarea deşeurilor
periculoase prin incapsulare; distrugerea
deşeurilor şi a gunoiului; servicii de
gestionare a deşeurilor (reciclare); sortarea
deşeurilor şi a materialelor reciclabile;
extragere de minerale aflate în deşeurile
reziduale; extragere de elemente aflate în
deşeurile reziduale; sortarea deşeurilor şi a
materialelor reciclabile (transformare);
servicii de tratarea deşeurilor şi/sau a apei;
eliminarea de reziduuri solide; eliminarea apei
reziduale rezultate în urmă proceselor
industriale; epurarea apei; tratarea şi epurarea
apei; tratarea (recuperarea) materialelor din
produse periculoase; reciclarea metalelor;
reciclarea hârtiei; reciclarea mineralelor;
reciclarea tonerelor; servicii de reciclare;
reciclarea agenţilor frigorifici; reciclarea
materialelor plastice; reciclarea materialelor
valoroase; reciclarea produselor chimice;
reciclare de solvenţi organici; tratarea
(reciclarea) produselor chimice; tratarea
(reciclarea) lichidelor periculoase; tratarea
(reciclarea) produselor periculoase; tratarea şi
reciclarea ambalajelor; tratarea (reciclarea)
lichidelor toxice; reciclarea şi tratamentul
gunoiului; reciclare chimică a produselor
reziduale; reciclarea gazelor izolante din
congelatoare; reciclarea gazelor izolante de la
frigidere; reciclarea agenţilor de suflare cu
spumă; reciclarea clorofluorocarburilor (cfc)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00036
(151) 07/01/2015
(732) POSTELNICU COSMIN, Şos.
Bucureşti Târgovişte nr. 22B, bl. 3, sc.
B, et. 3, ap. 306, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
CNG
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Carburanţi; combustibil; combustibil de
aprindere; amestecuri de combustibil
5
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vaporizat; amestecuri de combustibil.
35 Publicitate; regrupare în avantajul terţilor
a produselor induse in clasa 4 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
39 Servicii de transport de mărfuri; servicii de
transport pe conducte; servicii de îmbuteliere;
depozitare; servicii de distributie.
(210)
(151)
(732)

(740)

3 Vată de bumbac pentru uz cosmetic,
tampoane de bumbac pentru uz cosmetic,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic, bile
de bumbac pentru uz cosmetic, bumbac pentru
îndepărtarea machiajului, bumbac impregnat
cu soluţii cosmetice, şerveţele impregnate cu
apă de colonie sau lo?iuni, şerveţele umede
pentru uz cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00037
(151) 07/01/2015
(732) POSTELNICU COSMIN, Şos.
Bucureşti Târgovişte nr. 22B, bl. 3, sc.
B, et. 3, ap. 306, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 00043
07/01/2015
IPEK IDROFIL PAMUK SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Varyap Meridian Sitesi, Barbaros
Mah. Ardic sok. G-1 Blok D:
17-18-19-20, , Atasehir-Istanbul
TURCIA
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)
GNCV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Carburanţi; combustibil; combustibil de
aprindere; amestecuri de combustibil
vaporizat; amestecuri de combustibil.
35 Publicitate; regrupare în avantajul terţilor
a produselor induse in clasa 4 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
39 Servicii de transport de mărfuri; servicii de

(540)

cosmofem
(531) Clasificare Viena:260118; 260120;
270510;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6
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afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; reţea de distribuţie;
organizarea de călătorii; casă de expediţii
(servicii de livrare).

transport pe conducte; servicii de îmbuteliere;
depozitare; servicii de distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00044
(151) 07/01/2015
(732) S.C. BONPRIX MARKETING &
BUSINESS S.R.L., Str. Fintinarului
nr. 7, Sat Cosoveni, judeţul Dolj, ,
COMUNA COSOVENI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00045
(151) 07/01/2015
(732) S.C. ELCOPET EXIM S.R.L., Str.
Vidin nr. 3, bl. 51, sc. 2, ap. 24, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) VENTIS LAW OFFICE SRL-D, Str.
Gardeniei nr. 2F, ap. 1, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

(540)
SEMINTE 3D
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru
(531) Clasificare Viena:050504; 050701;
250119; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Vânzare cu amănuntul, publicitate; lanţ de
magazine; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31 permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de import-export; gestiunea

07 LIMUZINA VISUL TAU
(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;
270711; 290114;

7
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produselor din clasa 31 permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de import-export; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; reţea de distribuţie;
organizarea de călătorii; casă de expediţii
(servicii de livrare).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport, în special servicii de închiriere
maşini.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special organizare de
evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00046
(151) 07/01/2015
(732) S.C. BONPRIX MARKETING &
BUSINESS S.R.L., Str. Fintinarului
nr. 7, Sat Cosoveni, judeţul Dolj, ,
COMUNA COSOVENI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00049
(151) 07/01/2015
(732) S.C. BIOEXPERT S.R.L., Str.
Mărăşeşti nr. 78, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

(540)

DIGIBEX

FANATIC SUPPORTERS

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

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

(531) Clasificare Viena:020723; 020725;
210301; 250119; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Vânzare cu amănuntul, publicitate; lanţ de
magazine; regruparea în avantajul terţilor a

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00040
(151) 07/01/2015
(732) ROSERV PHARMA S.R.L., Str.
Vişinului nr. 5, comuna Vânători,
Judeţul Galaţi, , SAT VÂNĂTORI
ROMANIA

(210) M 2015 00041
(151) 07/01/2015
(732) S.C. CLASS EXPO S.R.L., Bdul.
Tinerertului nr. 1, bl. 5, sc. C, et. 2, ap.
66, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)
FRECŢIA BUNICII

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Uleiuri esenţiale, cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00050
(151) 07/01/2015
(732) DURUINU IONUŢ VERGIL, Str.
Aleea Poiana Cernei nr. 1, bl. Z4, sc.
A, et. 10, ap. 62, sector 6, 061551,
BUCUREŞTI ROMANIA

METALSHOW
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:150701; 150702;
270502; 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.
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.

(540)
LEGAL PLATFORM NETWORK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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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(591) Culori revendicate:bleumarin

(210) M 2015 00042
(151) 07/01/2015
(732) S.C. STARC S.R.L., Str. Pastorului
nr. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270112; 270510;
270519; 270522; 290104;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
SSS SECURITY
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