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Cereri Mărci publicate în 16.03.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 01304 09/03/2015 S.C. PRONTO PIZZA CALABRIA

S.R.L.
Pizza & Fast-Food Calabria

2 M 2015 01306 09/03/2015 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. PIZZA LUCA

3 M 2015 01529 09/03/2015 RIFT 99 S.R.L. RIFT

4 M 2015 01533 09/03/2015 ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA ITI DELTA
DUNARII

ADI ITI DELTA DUNĂRII

5 M 2015 01625 08/03/2015 S.C. TOP LINE PHARMA S.R.L. MO.JAR

6 M 2015 01626 09/03/2015 CONTEXPERT CONSULTING
S.R.L.

Tax Alert

7 M 2015 01627 09/03/2015 S.C. STAR ANDARI SECURITY
S.R.L.

STAR ANDARI SECURITY

8 M 2015 01628 09/03/2015 S.C. AIRPOWERTEC S.R.L. AirPowerTec

9 M 2015 01629 09/03/2015 AKKORD GROUP S.R.L. Klass messzeuge

10 M 2015 01631 09/03/2015 MORE OUTSOURCING S.R.L. MORE SUPPORT, BETTER
PERFORMANCE!

11 M 2015 01632 09/03/2015 TACO DEVELOPMENTS S.R.L. DAVINCI PLAZA

12 M 2015 01633 09/03/2015 TACO DEVELOPMENTS S.R.L. DAVINCI PLAZA

13 M 2015 01634 09/03/2015 DEMIRHAN MURAT Şevis Steak Ristorante Bar

14 M 2015 01635 09/03/2015 DEMIRHAN MURAT SEVIS

15 M 2015 01636 09/03/2015 S.C. BUZDEA S.R.L. FENCE CONSTRUCT

16 M 2015 01637 09/03/2015 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 mami şi Bebe

17 M 2015 01638 09/03/2015 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 HELICOSTOP
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18 M 2015 01639 09/03/2015 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

HELICOSTOP

19 M 2015 01640 09/03/2015 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

EMETOFIT

20 M 2015 01641 09/03/2015 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FITOFEBRIL

21 M 2015 01642 09/03/2015 S.C. PIZZA DELIVERY S.R.L. COMMANDO PIZZA

22 M 2015 01643 09/03/2015 RIMNICEANU MIRELA ANGELA IBOO Young and Wise

23 M 2015 01645 09/03/2015 MOCANU DAN-IOAN IN BORCAN SAU IN OCEAN

24 M 2015 01646 09/03/2015 ANDREI VLAD I CAN DO

25 M 2015 01647 09/03/2015 ZIMPEX S.R.L. ZIMPEX

26 M 2015 01648 09/03/2015 S.C. D-TOYS S.R.L. PAULINDA

27 M 2015 01649 09/03/2015 MARTIN ROSE ROMANIA S.R.L. MARTIN ROSE ROMÂNIA

28 M 2015 01650 09/03/2015 S.C. TORENT DISTRIBUTION
S.R.L.

FLORIMO

29 M 2015 01651 09/03/2015 MARINESCU ŞERBAN M10

30 M 2015 01652 09/03/2015 S.C. CHISELEV S.R.L. FIGO

31 M 2015 01653 09/03/2015 S.C. INFOP PERFECŢIONARE ŞI
DEZVOLTARE S.R.L.

SHAWORPIZZA

32 M 2015 01654 09/03/2015 IGNA CORNEL-GHEORGHE Group Igna

33 M 2015 01655 09/03/2015 S.C. SECURON GROUP S.R.L. SECURON GROUP

34 M 2015 01656 09/03/2015 CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI - ARCUB

spotlight bucharest international
light festival

35 M 2015 01657 09/03/2015 CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB
OLIMPIA 2010

CS FC OLIMPIA Satu Mare 2010

36 M 2015 01658 09/03/2015 S.C. ANDRERA SECURITY
SRL-D

AS ANDRERA SECURITY
Servicii profesionale de securitate
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37 M 2015 01659 09/03/2015 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO KG

La Doi Paşi

38 M 2015 01660 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. S.C. Băile Govora sa Un popas
de viaţă de lungă şi sănătoasă

39 M 2015 01661 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. Hotel Belvedere Băile Govora

40 M 2015 01662 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. HOTEL PARC Băile Govora

41 M 2015 01663 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. HOTEL PALACE Băile Govora

42 M 2015 01664 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. Casa Govoreană Băile Govora

43 M 2015 01665 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. Strand SALUS Băile Govora

44 M 2015 01666 09/03/2015 S.C. BAILE GOVORA S.A. Clinica de Sănătate
CardioMetabolica

45 M 2015 01667 09/03/2015 COMŞA GHEORGHE ALIN SELFTRUST ACADEMY

46 M 2015 01668 09/03/2015 S.C. FOKUSTRAD S.R.L. Z Zoiss Home Design

47 M 2015 01669 09/03/2015 S.C. BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

AeRO Authorized Advisor

48 M 2015 01670 09/03/2015 S.C. MAGIC WORLD
DEVELOPMENTS S.A.

DIVERTILAND KINDS

49 M 2015 01688 09/03/2015 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMANIA

CASA VERNESCU
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(210) M 2015 01304
(151) 09/03/2015
(732) S.C. PRONTO PIZZA CALABRIA

S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918 nr.
17A, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Pizza & Fast-Food Calabria

 (531) Clasificare Viena:080725; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01306
(151) 09/03/2015
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PIZZA LUCA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01529
(151) 09/03/2015
(732) RIFT 99 S.R.L., Str. Măgura

Odobeşti, nr. 11, sector 1, 014565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RIFT

(591) Culori revendicate:negru, alb, maro,
portocaliu

(300) Prioritate invocată:
 21.24-2004/22/02/2015/RO
 (531) Clasificare Viena:261325; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01533
(151) 09/03/2015
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

D E Z V O L T A R E
I N T E R C O M U N I T A R A  I T I
DELTA DUNARII, Str. Păcii nr. 20,
Cam. 106, Corp Legătura Consiliul
Judeţean Tulcea, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

(540)

ADI ITI DELTA DUNĂRII

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:030709; 030716;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii de investiţii teritoriale (investiţii
de capital); servicii financiare pentru
asigurarea şi implementarea proiectelor cu
finanţare europeană.
41 Servicii de organizare, monitorizare şi
coordonare a proiectelor de investiţii zonale
sau regionale destinate conservării şi
reconstrucţiei ecologice (educare, instruire).
42 Servicii de cercetare în domeniul protecţiei
mediului destinate conservării şi reconstrucţiei
ecologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01650
(151) 09/03/2015
(732) S.C. TORENT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Principală nr. 312, Judeţul
Mureş, 547238, CIBA ROMANIA 

(540)

FLORIMO

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
portocaliu deschis, galben, verde,
mov, negru

(531) Clasificare Viena:050519; 270508;
270511; 290115;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01651
(151) 09/03/2015
(732) MARINESCU ŞERBAN, Str. Valea

Ialomiţei nr. 3, bl. D22, sc. B, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M10

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260416; 270711;

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

clase:
16 Hărtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte 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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
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şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01652
(151) 09/03/2015
(732) S.C. CHISELEV S.R.L., Aleea

Carpaţi nr. 25A, ap. 1, judeţul Mureş,
, TG. MUREŞ ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

FIGO

(531) Clasificare Viena:250706; 260418;
270508;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
plasturi adezivi pentru piele de uz medical,
plasturi antireumatici; plasturi; creme
farmaceutice de uz uman şi veterinar; produse
sanitare de uz medical; materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 5 în principal a
plasturilor, a plasturilor adezivi pentru piele
de uz medical, a plasturilor antireumatici, a

cremelor naturiste şi farmaceutice, a
cosmeticelor, a accesoriilor de baie şi
parfumurilor, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele
comercializate; servicii de import-export în
legătură cu produsele comercializate; lanţuri
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01653
(151) 09/03/2015
(732) S.C. INFOP PERFECŢIONARE ŞI

DEZVOLTARE S.R.L., Str. Pecetei
nr. 7-9, bl. 2 Pajura, parter, Biroul nr.
19, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SHAWORPIZZA

 
(531) Clasificare Viena:080725; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; produse din carne preparate; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă; lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
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sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; dulciuri; pizza; pizza preparată; pizza
proaspătă; pizza conservată; pizza congelată;
pizza refrigerată; mâncăruri preparate sub
formă de pizza; blaturi de pizza; aluat pentru
pizza; condimente pentru pizza; paste
alimentare făinoase; ravioli; paste lungi;
spaghete; tăieţei; macaroane; sosuri pentru
salate; sosuri pentru pizza; sosuri pentru
mâncare; sosuri pentru spaghetti; sandviciuri;
sandviciuri shaorma; lipii umplute cu carne şi
legume; sos tomat; ketchup.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, inclusiv vânzare prin internet sau prin
intermediul comenzilor telefonice, de produse
alimentare şi băuturi alcoolice şi nealcoolice;
publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri
promoţionale şi publicitare; organizare de
evenimente, prezentări de modă, concursuri,
expoziţii, târguri şi festivaluri în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
organizarea de campanii de marketing şi
publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing sau promoţionale;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; agenţii de
import-export; organizare, gestionare şi
monitorizare de programe de stimulare,
loializare şi fidelizare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
studii de piaţă; administrarea afacerilor în
sistem de franciză; asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză; furnizare de asistenţă
pentru înfiinţarea unei afaceri în sistem de
franciză; servicii de intermediere comercială;
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terţi; servicii administrative pentru

preluarea comenzilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; servicii de distribuţie de băuturi;
servicii de îmbuteliere de băuturi; livrare de
pizza; livrare de alimente; livrare de coşuri
cadou cu obiecte selectate pentru o ocazie sau
un motiv special.
43 Servicii de alimentaţie publică; pizzerii;
restaurante; restaurante cu autoservire;
snack-baruri; restaurante fast-food; cafenele;
baruri; cofetării; baruri de salate; catering de
alimente şi băuturi; servicii de mâncare la
pachet; servicii de restaurant cu servire la
pachet; pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
servire de alimente şi băuturi; furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi a băuturilor; rezervări la restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01654
(151) 09/03/2015
(732) IGNA CORNEL-GHEORGHE, Str.

Biscaria nr. 110, judeţul Hunedoara, ,
HUNEDOARA ROMANIA 

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

(540)

Group Igna
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(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01655
(151) 09/03/2015
(732) S.C. SECURON GROUP S.R.L.,

Calea Dudeşti nr. 155B, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURON GROUP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 01656
(151) 09/03/2015
(732) CENTRUL DE PROIECTE

CULTURALE AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI - ARCUB, Str. Batişte
nr. 14, sector 2, 020932, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

spotlight bucharest international light
festival

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

 (531) Clasificare Viena:270508; 290113;  

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

9 Casete audio preînregistrate, benzi audio
preînregistrate; preînregistrate; programe CD
ROM; sisteme de operare pentru programe de
calculator; programe de calculator
preînregistrate; suporţi de înregistrare
magnetici; discuri acustice; programe
multimedia interactive; programe pe
calculator pentru utilizarea pentru accesul în
reţele informatice interactive globale pe
calculator, destinate unui domeniu larg de
tipuri de divertisment.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
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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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01657
(151) 09/03/2015
(732) CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB

OLIMPIA 2010, Piaţa 25 Octombrie
nr. 1, judeţul 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)

CS FC OLIMPIA Satu Mare 2010

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:01; 090110; 2103;

270508; 290112;  
(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 01658
(151) 09/03/2015
(732) S.C. ANDRERA SECURITY

SRL-D, Str. Griviţei bl. 60, sc. A, ap.
6, judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(540)

AS ANDRERA SECURITY Servicii
profesionale de securitate

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:230125; 241725;

260109; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protectia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
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pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01659
(151) 09/03/2015
(732) M I P  M E T R O  G R O U P

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO KG, Metro Strasse 1,
40235, DUSSELDORF GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

La Doi Paşi

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:100311; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; papetărie; material de ambalare
din material plastic, în măsura în care nu este
cuprins în alte clase, în special huse, sacose şi
folii; pungi din hârtie sau plastic pentru
păstrarea alimentelor; saci de gunoi din hârtie
sau plastic.
35 Servicii de comert cu amănuntul, inclusiv
pe reţeaua internet şi/sau prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, de: produse
chimice, produse de curăţare, produse de
lustruire şi frecare, produse de spălare,
vopsele, produse farmaceutice, cosmetice,

aparate de ras şi accesorii, produse de
parfumerie, articole de menaj, obiecte utile
pentru menaj, carburanţi, produse de iluminat
şi carburanţi de motor, uleiuri şi grăsimi
industriale, lubrifianţi, lumânări, produse
pentru sănătate, produse farmaceutice, de
igienă personală şi articole de toaletă, maşini,
scule şi obiecte din metale comune, articole de
construcţie, articole pentru bricolaj şi pentru
grădinărit, articole pentru hobby-uri şi articole
pentru lucru manual, articole electrice şi
electronice, suporturi de stocare a
înregistrărilor audio şi medii de date, aparate
de iluminat, de încălzit, de gătit, de congelat,
de uscat şi de ventilat, aparate pentru curăţare
cu aburi şi călcare cu aburi, instalaţii sanitare
şi accesorii, ustensile electrice şi neelectrice
pentru menaj sau bucătărie, articole din sticlă,
ceramică, porţelan, produse din metal şi
plastic pentru menaj şi bucătărie, borcane
pentru menaj şi bucătărie, cuţite, furculiţe şi
linguri, seturi de vase de bucătărie, şi articole
şi materiale decorative, respectiv ornamente,
ornamente de sezon, festive, de petrecere şi
tematice pentru obiecte, geam pentru ferestre,
geamuri, pentru încăperi, construcţii şi spaţii,
ghirlande, drapele şi filme, vehicule şi
accesorii pentru vehicule, biciclete şi accesorii
biciclete, vehicule cu motor pe două roţi şi
accesorii, focuri de artificii, ceasuri şi ceasuri
de mână şi bijuterii, instrumente şi aparate de
gimnastică, instrumente muzicale, produse de
imprimerie, articole de papetărie, articole de
birou, genţi şi articole de şelărie, mobilier,
accesorii, corturi de camping, corturi, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte şi
produse textile, articole care servesc la
acoperirea capului, produse din piele şi
imitaţii de piele, geamantane, genţi, rucsacuri,
umbrele şi umbrele de soare, jucării, aparate
de sport, echipamente şi accesorii pentru
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sport, alimente, fructe, legume şi băuturi,
produse agricole, produse horticole şi produse
silvice, hrană pentru animale şi accesorii
pentru animale, plante, articole pentru
fumători, produse din tutun şi alte stimulente
naturale, respectiv alcool, cafea, ceai,
ciocolată, zahăr şi mirodenii şi produse de
menaj; preluare, prelucrare şi procesare de
comenzi (servicii de birou); servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de mărfuri
şi servicii pentru alte întreprinderi); preluare
de comenzi, servicii de livrare mărfuri şi
prelucrare de facturi, facturare; organizarea de
programe bonus şi de fidelitate sub formă de
programe de atragere a clienţilor pentru
scopuri de marketing (în măsura în care sunt
cuprinse în clasa 35); publicitate; achiziţia şi
loializarea de clienţi prin mesaje publicitare
(trimiterea de mesaje); organizarea şi
realizarea de expoziţii şi târguri comerciale şi
publicitare; închiriere de material publicitar şi
timp publicitar în mediile de comunicaţie;
închiriere de aparate şi maşini de birou;
servicii de închiriere de distribuitoare;
închirierea de standuri comerciale; consultanţă
în afaceri; planificarea şi supravegherea
dezvoltării organizaţionale a societăţilor;
gestiunea afacerilor comerciale; consultanţă
profesională despre afaceri, în special pentru
concepte de franciză.
36 Servicii financiare, în special intermediere
de credite şi acordare de credite pentru
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, leasing
şi intermediere de leasing; închiriere,
intermediere şi concesionare de bunuri
imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
pachete şi/sau produse; ridicare, transportare
şi livrare de pachete şi/sau produse; transport
cu vehicule de colete şi/sau produse; servicii
de logistică (în măsura în care sunt incluse în

clasa 39), în special întocmire de comenzi,
logistică de depozitare şi contract, logistică de
achiziţii, logistică de distribuţie şi logistică de
returnare (managementul bunurilor).
41 Educaţie şi instruire pentru optimizarea
firmelor de desfacere cu amănuntul şi a
firmelor; publicare şi editare de produse de
imprimerie şi de medii electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01626
(151) 09/03/2015
(732) CONTEXPERT CONSULTING

S.R.L., St. Buzeşti, nr. 75, et. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tax Alert

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

36 Servicii de consultanţă fiscală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01627
(151) 09/03/2015
(732) S.C. STAR ANDARI SECURITY

S.R.L., Str. Vîntului nr. 7, Judeţul
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(540)

STAR ANDARI SECURITY
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

030724; 270508; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01637
(151) 09/03/2015
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 mami şi Bebe

 
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din

plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
32 Siropuri şi în special siropuri naturale din
plante medicinale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01638
(151) 09/03/2015
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 HELICOSTOP

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
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comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01639
(151) 09/03/2015
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

HELICOSTOP

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01640
(151) 09/03/2015
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

EMETOFIT

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01641
(151) 09/03/2015
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

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

5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01628
(151) 09/03/2015
(732) S.C. AIRPOWERTEC S.R.L., Str.

Gruia nr. 3, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPPCA 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)

AirPowerTec

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, import -export,
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu

compresoare şi acesorii pentru aer comprimat,
filtre de aer de uz industrial, reţele pentru aer
comprimat, uscatoare pentru aer comprimat,
răcitoare industriale, permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; consultanţă pentru
afaceri şi management.
37 Service, servicii de reparaţii, inclusiv
realizarea de inspecţii, revizii şi verificări,
servicii de mentenanţă, instalare, montare şi
întreţinere de compresoare şi acesorii pentru
aer comprimat, filtre de aer de uz industrial,
reţele pentru aer comprimat, uscătoare pentru
aer comprimat, răcitoare industriale.
39 Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare şi distribuire de compresoare şi
acesorii pentru aer comprimat, filtre de aer de
uz industrial, reţele pentru aer comprimat,
uscătoare pentru aer comprimat, răcitoare
industriale.
42 Servicii de inginerie şi consultanţă tehnică
legată de compresoare şi acesorii pentru aer
comprimat, filtre de aer de uz industrial, reţele
pentru aer comprimat, uscătoare pentru aer
comprimat, răcitoare industriale; expertize,
studii şi proiecte tehnice; proiectarea şi
crearea de reţele de aer comprimat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01642
(151) 09/03/2015
(732) S.C. PIZZA DELIVERY S.R.L., Str.

Soimus nr. 112, parter, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMMANDO PIZZA

(591) Culori revendicate:kaki închis, kaki,
maro, grena, bej, auriu, negru

(531) Clasificare Viena:080725; 270508;
290115;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01643
(151) 09/03/2015
(732) R I M N I C E A N U  M I R E L A

ANGELA, Str. 23 August nr. 169B,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

IBOO Young and Wise

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, maro

(531) Clasificare Viena:030705; 050320;
270508; 290114;  

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

41 Servicii de învăţământ preşcolar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01645
(151) 09/03/2015
(732) MOCANU DAN-IOAN, Str. Ziduri

între Vii nr. 19, et. 14, ap. I - 142,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

IN BORCAN SAU IN OCEAN

 (531) Clasificare Viena:270502;  
(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 01629
(151) 09/03/2015
(732) AKKORD GROUP S.R.L., Str.

Mozart Wolfgang Amadeus nr. 31,
judeţul Sibiu, 550224, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Klass messzeuge

 
(531) Clasificare Viena:260118;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01646
(151) 09/03/2015
(732) ANDREI VLAD, Str. Râmnicu Sărat

nr. 15, ap. 95, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01647
(151) 09/03/2015
(732) ZIMPEX S.R.L., B-dul Liviu

Rebreanu nr. 57, judeţul Timiş,
300210, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ZIMPEX

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale
de construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
7 Maşini automate de vânzare.
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 şi
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. 
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01648
(151) 09/03/2015
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

PAULINDA

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01649
(151) 09/03/2015
(732) MARTIN ROSE ROMANIA S.R.L.,

B-dul Liviu Rebreanu nr. 57, judeţul
Timiş ,  300210, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

MARTIN ROSE ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:roşu (pantone

280C), galben (pantone 116C),

albastru (pantone 186C), negru
(pantone 4C), alb

 
(531) Clasificare Viena:071115; 071505;

270508; 290115;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tubi şi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01631
(151) 09/03/2015
(732) MORE OUTSOURCING S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 60,
axele A-B1/2, stâlpii 12-16, et. 1,
camera 03, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MORE SUPPORT, BETTER
PERFORMANCE!
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01632
(151) 09/03/2015
(732) TACO DEVELOPMENTS S.R.L.,

Calea Moţilor nr. 6-8, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4 BUCURESTI

(540)

DAVINCI PLAZA

(591) Culori revendicate:alb, gri platină
(531) Clasificare Viena:260111; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01625
(151) 08/03/2015
(732) S.C. TOP LINE PHARMA S.R.L.,

Str. Mihail Sebastian nr. 21, bl. S12,
parter, ap. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MO.JAR

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor; loţiune de
ras; loţiune pentru piele; săpunuri cremă;
cremă de bază; cremă pentru ochi; cremă
pentru cuticule; cremă cosmetică pentru
mâini; ulei de baie; ulei de păr; ulei pentru
păr; ulei de iasomie; ulei de lavandă; ulei de
migdale; ulei de trandafiri; uleiuri minerale
(cosmetice); uleiuri de cuticule; uleiuri pentru
bebeluşi; uleiuri pentru pieptănat;
aromatizanţi (uleiuri esenţiale); uleiuri pentru
masaj; uleiuri de masaj; uleiuri esenţiale
vegetale; ulei de mentă (parfumerie); ulei brut
din mentă; ulei de ricin de uz cosmetic; uleiuri
pentru îngrijirea părului; uleiuri esenţiale de
lămâie; uleiuri pentru mâini (nemedicinale).
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4 Lumânări; lumânări parfumate.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; ulei de
ricin (necomestibil) de uz farmaceutic;
suplimente alimentare pentruoameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; dezinfectante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01633
(151) 09/03/2015
(732) TACO DEVELOPMENTS S.R.L.,

Calea Moţilor nr. 6-8, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4 BUCURESTI

(540)

DAVINCI PLAZA

(591) Culori revendicate:alb, gri platină
(531) Clasificare Viena:260111; 260416;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01634
(151) 09/03/2015
(732) DEMIRHAN MURAT, Aleea

Cumidava nr. 54, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Şevis Steak Ristorante Bar

(591) Culori revendicate:maron, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birouri.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de reparaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01635
(151) 09/03/2015
(732) DEMIRHAN MURAT, Aleea

Cumidava nr. 54, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEVIS

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

35 Publicitate, gestiune a afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birouri.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de reparaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01636
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BUZDEA S.R.L., Str.

Privighetoarea nr. 29, Judeţul Iaşi, ,
VALEA LUPULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

FENCE CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:verde (pantone 361
C), gri (pantone cool gray 9 C), negru

(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice neincluse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01660
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, , BAILE GOVORA
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)

S.C. Băile Govora sa Un popas de viaţă de
lungă şi sănătoasă
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(531) Clasificare Viena:240115; 270504;
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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); pliante, volante/flyere, mape,
cataloage, reviste, afişe/postere, cărţi de vizită,
calendare, foi cu antet, bloc notes, plicuri,
coperţi, cataloage specializate, tipizate,
elemente securizate, pungi hârtie, pungi
material plastic, pungi material ecologic sau
alte materiale, cutii carton, ambalaje, hârtie
pentru cadouri, agende, calendare, felicitări,
material publicitar personalizat.
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare;
servicii de asistenţă şi consultanţă specifică
domeniului de activitate; activităţi de
import-export; gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială; lucrări de birou;
vânzarea mâncărurilor gătite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de activităţi
recreative; furnizarea de activităţi recreative;
pregătire în domeniul activităţilor recreative;
servicii de informare despre activităţi
recreative; ateliere organizate în scopuri
culturale şi educative; cursuri de instruire în
tabere educative; organizare de conferinţe,
seminarii, simpozioane, workshop-uri;
organizare de expoziţii cu caracter cultural.
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
dedesfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum; prepararea mâncărurilor
gătite.
44 Servicii medicale, îngrijire medicală,
servicii de evaluare medicală, centre de
sănătate; tratament balnear, tratament
recuperatoriu; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni; servicii de consiliere şi
consultanţă profesională legate de dietă,
nutriţie şi de bolile generate de o alimentaţie
nesănătoasă, furnizarea prin toate mijloacele
de comunicare de informaţii referitoare la
nutriţie, sănătate şi servicii de sănătate;
servicii prestate de psihologi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01661
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, , BAILE GOVORA
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)

Hotel Belvedere Băile Govora



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Marci depuse în perioada
08.03.2015-09.03.2015

24

(531) Clasificare Viena:010104; 260118;
270508;  

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

35 Vânzarea mâncărurilor gătite.
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
dedesfacerea şi prepararea hranei şi băuturilor
preparate pentru consum; prepararea
mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01662
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, , BAILE GOVORA
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)

HOTEL PARC Băile Govora

  
(531) Clasificare Viena:010103; 260118;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Vânzarea mâncărurilor gătite.
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
dedesfacerea şi prepararea hranei şi băuturilor
preparate pentru consum; prepararea
mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01663
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, ,  BAILE GOVORA
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)

HOTEL PALACE Băile Govora

 (531) Clasificare Viena:010103; 260118;
270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01664
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, , BAILE GOVORA
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)

Casa Govoreană Băile Govora

  
(531) Clasificare Viena:010104; 270502;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzarea mâncărurilor gătite.
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
dedesfacerea şi prepararea hranei şi băuturilor
preparate pentru consum; prepararea
mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01665
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, ,  BAILE GOVORA
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)

Strand SALUS Băile Govora

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzarea mâncărurilor gătite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special de agrement.
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
dedesfacerea şi prepararea hranei şi băuturilor
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preparate pentru consum; prepararea
mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01666
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BAILE GOVORA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 119, judeţul
Vâlcea, ,  BAILE GOVORA
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)

Clinica de Sănătate CardioMetabolica

(531) Clasificare Viena:050101; 050103;
270508;  

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

44 Servicii medicale, îngrijire medicală,
servicii de evaluare medicală, centre de
sănătate; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii de consiliere şi consultanţă
profesională legate de dietă, nutriţie şi de
bolile generate de o alimentaţie nesănătoasă,
furnizarea prin toate mijloacele de comunicare

de informaţii referitoare la nutriţie, sănătate şi
servicii de sănătate; servicii prestate de
psihologi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01667
(151) 09/03/2015
(732) COMŞA GHEORGHE ALIN, Str.

Ion Pilat, bl. V2c, sc. C, ap. 1, judeţul
Argeş, , MIOVENI 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)

SELFTRUST ACADEMY

(531) Clasificare Viena:261111; 270502;
270508;  

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

35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare;
servicii de asistenţă şi consultanţă specifică
domeniului de activitate; activităţi de
import-export; gestiunea afacerilor comerciale
şi administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
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organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducereade
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii, organizarea şi conducerea de
workshop-uri; organizarea şi conducerea de
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01668
(151) 09/03/2015
(732) S.C. FOKUSTRAD S.R.L., Str.

Micşunelelor nr. 2, judeţul Constanţa,
900015, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Z Zoiss Home Design

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; consultaţii pentru construcţii;
informaţii în materie de construcţii; servicii de
consiliere în materie de construcţii de imobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01669
(151) 09/03/2015
(732) S.C. BURSA DE VALORI

BUCURESTI S.A., Bdul. Carol I nr.
34-36, et. 13-14, sector 2, 020922,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AeRO Authorized Advisor

(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:241521; 270508;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare; administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele alternative de tranzacţionare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01670
(151) 09/03/2015
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Şos.
Pipera-Tunari nr. 134, Vila nr. 4, et. 1,
camera nr. 3, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

DIVERTILAND KINDS

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro, verde, albastru, negru

(531) Clasificare Viena:040505; 270508;
270511; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01688
(151) 09/03/2015
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN

ROMANIA, Str. Calea Victoriei nr.
133, sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASA VERNESCU

(591) Culori revendicate:maro, negru
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00434
(151) 23/01/2015
(732) Sportsdirect.com Retail Limited,

Unit A, Brook Park East, NG20 8RY,
SHIREBROOK REGATUL UNIT 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

SPORTSDIRECT.COM

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

4 Lumânări pentru pomul de Crăciun;
lumânări parfumate şi aromate.
10 Articole ortopedice; suporturi pentru sport;
bandaje de susţinere pentru a fi folosite in
sporturi.
26 Şireturi de încălţăminte (shoe laces). 
27 Preşuri şi covoraşe (mats).
30 Produse de cofetărie; dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 

Referitor la dep M2015/01292 înregistrat in data de 24/02/2015, publicat in
data de 03/03/2015 dintr-o eroare a fost omis al doilea solicitant.
Cei doi solicitanÛi sunt: 
1. STROINY MIHAI- Bld. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, bl. 12A, sc. 2, et. 8,
 ap. 62, sector 4, BUCURESTI . 
2. STROINY ALEXANDRA-Str. Ion Voda Viteazul, nr. 7, ap. M7, sector 4, BUCURESTI  

  




