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Cereri Mărci publicate în 14.05.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 02250

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
10/04/2015 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
LIBERTATEA MAGAZIN

2 M 2015 03061

07/05/2015 NICOLAU CAMELIA GICA

ŞCOALA LUI A FI, AZI!

3 M 2015 03123

07/05/2015 S.C. P.P. DISTRIBUTORS ROMANIA S.R.L.

GRANDE VITA Spumante per
l'aperitivo Italiano Prosecco extra
dry DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA

4 M 2015 03124

07/05/2015 DUCKADAM HELMUT

HDuckadam 86

5 M 2015 03125

07/05/2015 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

AMBAR

6 M 2015 03126

07/05/2015 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

M DELAMARC

7 M 2015 03127

07/05/2015 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

ETIMA

8 M 2015 03128

07/05/2015 S.C. OCTIMA VINIS S.R.L.

FILADA

9 M 2015 03129

07/05/2015 STADA M & D S.R.L.

Refenum ICE

10 M 2015 03130

07/05/2015 STER-CHELBA CIPRIAN-DANIEL BAUFIMAT

11 M 2015 03131

07/05/2015 S.C. NORDEXIM MV
INTERNATIONAL S.R.L.

Globo Café

12 M 2015 03132

07/05/2015 S.C. INTELTERM CONSULTING
S.R.L.

INTELTERM CONSULTING

13 M 2015 03133

07/05/2015 ALEXA LIVIU DORU ALIN

NOUL CLUJ

14 M 2015 03134

07/05/2015 DINU VIRGIL

HUBSTORE

15 M 2015 03135

07/05/2015 S.C. SONYA MOD S.A.

THE ONE SCISSORS DAY

16 M 2015 03136

07/05/2015 Johnson & Johnson

Mult mai mult

17 M 2015 03137

07/05/2015 GUDYNN OLGA FLORENTINA

OLIVER IN GRADINA SECRETA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 03138

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/05/2015 ASOCIATIA MOARA DE HÂRTIE

Denumire
Marcă
(540)
MOARA DE HARTIE

19 M 2015 03139

07/05/2015 LUPULESCU CONSTANTIN-ALIN bunul gospodar
TURCU ANDREI-BOGDAN
SEBE MIHAI

20 M 2015 03140

07/05/2015 S.C. F.O.C. 2000 S.R.L.

ILABELING

21 M 2015 03143

07/05/2015 PT. Multistrada Arah Sarana, TBK

Achilles

22 M 2015 03144

07/05/2015 VADUVA ANNEMARIE

TOP saloane BY TOP SALOANE
PORTAL WEB

23 M 2015 03145

07/05/2015 DELACO DISTRIBUTION S.A.

delaco Sofia

24 M 2015 03146

07/05/2015 DELACO DISTRIBUTION S.A.

delaco caşcaval Sofia

25 M 2015 03147

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

26 M 2015 03148

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

27 M 2015 03149

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA Card de fidelitate

28 M 2015 03150

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA S.O.S. Diabet

29 M 2015 03151

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

30 M 2015 03152

07/05/2015 S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L.

DONA Copilul meu

31 M 2015 03155

07/05/2015 NOVAC CORNELIU CATALIN

PIZZERIA D'AGOSTINO

32 M 2015 03157

07/05/2015 HORVÁTH ALPÁR-SZILAMÉR

Székely IDO

33 M 2015 03158

07/05/2015 ESEDRA S.R.L.

ESEDRA

34 M 2015 03160

07/05/2015 Biopol GN s.r.o.

Celadrin
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(210) M 2015 02250
(151) 10/04/2015
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,
B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector
2, , BUCURESTI ROMANIA

(210) M 2015 03061
(151) 07/05/2015
(732) NICOLAU CAMELIA GICA, Str.
Caraiman nr. 29A, Jud. Mureş, ,
SIGHISOARA ROMANIA

(540)

(540)
ŞCOALA LUI A FI, AZI!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; educaţie, gradiniţe, scoli,
instruire pentru copii sau adulti; dezvoltare
personală, stil de viaţă (educaţie).

LIBERTATEA MAGAZIN
(591) Culori revendicate:albastru azur
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290104;
(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 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03139
(151) 07/05/2015
(732) L U P U L E S C U
CONSTANTIN-ALIN, Str. Cernăuţi
nr. 11, bl. A9, sc. A, et. 2, ap. 12,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) TURCU ANDREI-BOGDAN,
Intrarea Odobeşti nr. 12, bl. V7A, sc.
1, et. 4, ap. 19, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) SEBE MIHAI, Str. Ilioara nr. 14C,
sector 3, 032125, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
bunul gospodar

˜˜˜˜˜˜˜

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 07.05.2015

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

(210) M 2015 03124
(151) 07/05/2015
(732) DUCKADAM HELMUT, nr. 142,
Comuna Semlac, judeţul Arad, , SAT
SEMLAC ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03123
(151) 07/05/2015
(732) S.C. P.P. DISTRIBUTORS ROMANIA S.R.L., Str. Alexandru
Donici nr. 24, etajele II, III, IV fără
camerele 41 şi 45, Sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ILIE CIMPOIERU,
Aleea Platanului nr. 1, bl. A 32, sc. 1,
ap. 21, Sector 5 BUCUREŞTI

(540)

HDuckadam 86

(531) Clasificare Viena:020108; 020123;
270502; 270510; 270711;

(540)

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

GRANDE VITA Spumante per l'aperitivo
Italiano Prosecco extra dry
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
(531) Clasificare Viena:250113; 250119;
270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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.

(210) M 2015 03125
(151) 07/05/2015
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, , SAT MOCEŞTI
ROMANIA
(540)
AMBAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03140
(151) 07/05/2015
(732) S.C. F.O.C. 2000 S.R.L., Calea
Călăraşilor nr. 177, bl. 68, sc. 4, et. 2
ap. 110, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03126
(151) 07/05/2015
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, , SAT MOCEŞTI
ROMANIA

(540)
ILABELING
(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 de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentn fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,

(540)

M DELAMARC
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(531) Clasificare Viena:270510; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
020915; 200516; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerieş suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumusete,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în aceasta
clasa); servicii de farmacie.

(210) M 2015 03127
(151) 07/05/2015
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, , SAT MOCEŞTI
ROMANIA
(540)
ETIMA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03150
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

DONA S.O.S. Diabet
6
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cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumusete,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

(210) M 2015 03151
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) R O VA L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03152
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera 1,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 260414;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerieş suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a

(540)

DONA Copilul meu
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
portocaliu, roşu
(531) Clasificare Viena:020501; 020502;
020901; 020914; 200516; 260414;
290115;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerieş suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumusete,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

(210) M 2015 03143
(151) 07/05/2015
(732) PT. Multistrada Arah Sarana, TBK,
Jalan Raya Lemahabang Km 58.3
Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang
Timur Kabupaten Bekasi, 17550,
INDONEZIA
(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI
(540)

Achilles
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Cauciucuri pentru vehicule, părţi şi
fitinguri pentru acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03158
(151) 07/05/2015
(732) ESEDRA S.R.L., B-dul Lucian Blaga,
nr. 77, Jud. Satu Mare, , SATU MARE
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)
ESEDRA
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
maro, roşu, galben
(531) Clasificare Viena:011505; 260116;
270112; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pizza.
39 Livrare de pizza.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere a
vehiculelor; tratarea preventivă a vehiculelor
contra ruginii; lucrări de vopsire; asistenţă în
caz de pană a vehiculelor (reparaţii); servicii
de spălare a vehiculelor; servicii de curăţare a
vehiculelor; servicii de refacere a pieselor
detaşabile a vehiculelor; servicii de reşapare şi
vulcanizare a pneurilor (reparaţii); servicii de
instalare şi reparare a dispozitivelor de alarmă
antifurt; servicii de instalare şi reparare a
accesoriilor vehiculelor; staţii service.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03157
(151) 07/05/2015
(732) HORVÁTH ALPÁR-SZILAMÉR,
Str. Daliei, nr. 2, Bl. 44, sc. C, ap. 1,
Jud. Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03155
(151) 07/05/2015
(732) NOVAC CORNELIU CATALIN,
Str. Ionel Fernic, nr. 45, bl. C7, sc. 3,
et. 4, ap. 47, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA

Székely IDO

(540)

(531) Clasificare Viena:010307; 010316;
010320; 010703; 010706; 010720;
250720; 260405;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase.
41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
PIZZERIA D'AGOSTINO
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

pentru amprente dentare; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide,erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de alatorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03129
(151) 07/05/2015
(732) STADA M & D S.R.L., B-dul Splaiul
Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2,
ap. 38, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 03130
(151) 07/05/2015
(732) S T E R - C H E L B A
CIPRIAN-DANIEL, Str. 125 nr. 21,
sat Bozinta Mare, judeţul Maramureş,
, TAUTII-MAGHERUS ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 03128
(151) 07/05/2015
(732) S.C. OCTIMA VINIS S.R.L., nr.
215, Comuna Iordăcheanu, judeţul
Prahova, , SAT MOCEŞTI
ROMANIA
(540)
FILADA

(540)
Refenum ICE

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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 dinţilorşi

BAUFIMAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03131
(151) 07/05/2015
(732) S . C .
NORDEXIM
MV
INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Parteneriatului nr. 24, Judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 03132
(151) 07/05/2015
(732) S.C. INTELTERM CONSULTING
S.R.L., Str. Roşiori nr. 3, etaj 1,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

(540)

INTELTERM CONSULTING
Globo Café
(531) Clasificare Viena:260304; 261108;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03133
(151) 07/05/2015
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, Str.
Ion Meşter nr. 10, sc. 2, ap. 36, judeţul
Cluj, 400650, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(210) M 2015 03134
(151) 07/05/2015
(732) DINU VIRGIL, Str. Cupolei nr. 4-8,
bl. 102, sc. 3, etaj 2, ap. 107, sector 6,
061157, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

HUBSTORE

(531) Clasificare Viena:180114; 180123;
270502; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 magnetică, 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

NOUL CLUJ
(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:050315; 190103;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi 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
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
12
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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 03136
(151) 07/05/2015
(732) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza,, 08933-7001, New
Brunswick S.U.A. New Jersey
(740) ROMINVENT, str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03135
(151) 07/05/2015
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari
nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse pentru îngrijirea şi curăţarea pielii
şi părului.

Mult mai mult

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03137
(151) 07/05/2015
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,
Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

THE ONE SCISSORS DAY

(540)

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

OLIVER IN GRADINA SECRETA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale de instruire sau 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.

material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03138
(151) 07/05/2015
(732) ASOCIATIA MOARA DE
HÂRTIE, Str. Funieru nr. 278-279,
sat Comana, judeţul Giurgiu, ,
COMUNA COMANA ROMANIA

(210) M 2015 03144
(151) 07/05/2015
(732) VADUVA ANNEMARIE, Str. Ariei
nr. 46D, Judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA
(540)

(540)

TOP saloane BY TOP SALOANE
PORTAL WEB

MOARA DE HARTIE

(531) Clasificare Viena:010105; 031301;
260415; 260422; 270302;
(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 frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:070113; 270315;
270508;
(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 artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

˜˜˜˜˜˜˜
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de programe radio şi de televiziune; agenţii de
presă.

(210) M 2015 03160
(151) 07/05/2015
(732) Biopol GN s.r.o., Str. Korunni nr.
129, 130 00, PRAGA 3 REPUBLICA
CEHA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03145
(151) 07/05/2015
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,
Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA
(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)
Celadrin

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Detergenti pentru spălat şi agenţi de albire,
agenţi de curăţare, de şlefuire, de degresare,
preparate pentru curăţarea maşinilor de gătit,
săpun, produse cosmetice, în special creme,
lapte de corp, produse de parfumerie, în
special parfumuri, ape de toaletă, uleiuri
esenţiale, loţiuni capilare şi vopseluri pentru
păr, paste de dinţi, ape de gură şi pudre pentru
dinţi, deodorante de uz personal şi pentru
gură, preparate pentru păr.
35 Publicitate şi promovare; servicii de
consultanţă de afaceri; reactualizarea
materialelor publicitare; linie pentru asistenţă
clientilor; gestionarea plangerilor şi abordarea
individuală pentru adresarea comentariilor în
contextul schimburilor comerciale; magazin
on-line; prezentare de produse; studii de piaţă.
38 Transmitere de mesaje şi de imagini cu
ajutorul calculatorului; servicii de paging
[radio, telefon sau alte mijloace de
comunicaţii electronice]; servicii de
teleconferinte; televiziune prin cablu, difuzare

delaco Sofia
(591) Culori revendicate:verde, negru,
galben, alb
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;
290114;
(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 03146
(151) 07/05/2015
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,
Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA
(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2015 03147
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera
1, et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ROVALCONS S.R.L., Str.
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)
(540)

delaco caşcaval Sofia
(591) Culori revendicate:verde, negru,
galben, alb
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;
270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Brânzeturi - caşcaval.

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:020501; 020502;
020523; 260414; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fiedelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea

˜˜˜˜˜˜˜
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clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:011515; 020914;
020915; 260414; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fiedelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03148
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera
1, et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ROVALCONS S . R.L., Str.
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

(210) M 2015 03149
(151) 07/05/2015
(732) S.C. DONA MARKETING GRUP
S.R.L., Str. Preciziei nr. 20, Camera
1, et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ROVALCONS S.R.L., Str.
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA
(540)

DONA Card de fidelitate
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
200516; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice pentru fiedelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical (programe).

˜˜˜˜˜˜˜
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