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Cereri Mărci publicate în 15.07.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 04542

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/07/2015 HE RONGMAN

Denumire
Marcă
(540)
HAPPYTREE KAIXINSHU

2 M 2015 04543

08/07/2015 BRAILEANU
LAURENTIU-GABRIEL

YUEGAN

3 M 2015 04544

08/07/2015 TODY COMPANY EXIM S.R.L.

StripUrin

4 M 2015 04545

08/07/2015 SERBAN MARIA -ALEXANDRA

ALEXA FITT

5 M 2015 04546

08/07/2015 S.C. BEL ROM SAPTE SRL,
societate în insolvenţă

Focsani Mall For the entire family!
Pentru întreaga familie!

6 M 2015 04547

08/07/2015 TIANJIN YUETIAN INVESTMENT
& DEVELOPMENT CO., LTD

MEIHUA

7 M 2015 04548

08/07/2015 VÎNTU IOANA-PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

MEDICAL EXPRESS

8 M 2015 04549

08/07/2015 EUROIMOB EXPERT
SOLUTIONS S.R.L.

PROEST REAL ESTATE

9 M 2015 04550

08/07/2015 S.C. IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.R.L.

iHunt

10 M 2015 04551

08/07/2015 IORDAN NICOLAE ALIN

VAGABOND HAIR STUDIO

11 M 2015 04552

08/07/2015 ION BOGDAN PREOTEASA

La Nasa Covrigarie Patiserie

12 M 2015 04553

08/07/2015 S.C. INTERMIX S.R.L.

HK HOTEL KLAUS

13 M 2015 04554

08/07/2015 S.C. CONSECO INTERNATIONAL CONSECO internaţional
S.R.L.
Successful people for successful
business

14 M 2015 04555

08/07/2015 STAMATE RADU

CASA DINTRE SĂLCII

15 M 2015 04556

08/07/2015 S.C. COMPANIA DE TAXIMETRE
SPEED TAXI S.R.L.

FAST TAXI

16 M 2015 04557

08/07/2015 S.C. LUXPRIMUM S.R.L.

Soft

17 M 2015 04558

08/07/2015 EMAE DAVOUD

EMA TOTUL PANA IN 5 LEI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 04559

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/07/2015 S.C. SATUMA 92 S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Bistro dorobanti Mâncare
gustoasă proaspăt gătită

19 M 2015 04560

08/07/2015 BIBIRI LIVIU

romandru.ro

20 M 2015 04561

08/07/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

DESCHIDE-TI SUFLETUL

21 M 2015 04562

08/07/2015 GOJO Industries, Inc.

PURELL

22 M 2015 04563

08/07/2015 S.C. IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT S.R.L.

23 M 2015 04564

08/07/2015 S.C. IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT S.R.L.

BALVANYOS RESORT

24 M 2015 04565

08/07/2015 S.C. IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT S.R.L.

BALVANYOS GRAND HOTEL

25 M 2015 04567

08/07/2015 CMI STOMATOLOGIC DR.
MARCU I. TEODORA

Ultra Dent

26 M 2015 04568

08/07/2015 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

FLEURENTINE

27 M 2015 04569

08/07/2015 S.C. DURO S.R.L.

YAKUMIKU'

28 M 2015 04570

08/07/2015 S.C. PHOTO PRINT & SHOP
S.R.L.

PHOTOGO

29 M 2015 04571

08/07/2015 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

LOVENTINE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 04548
(151) 08/07/2015
(732) VÎNTU IOANA-PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA, Splaiul
Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 2, camera 7,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
MARILENA
COMĂNESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc.B, et.2, apt.8, sector 1
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04561
(151) 08/07/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bdul. Ficusului nr. 44 A, et. 4A, Zona
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
MEDICAL EXPRESS

(540)
DESCHIDE-TI SUFLETUL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de intermediere, secretariat,
conducerera şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, toate acestea în legătură cu oferirea
de servicii persoanelor care caută tratamente
şi/sau intervenţii medicale adecvate unor
probleme de sănătate specifice.
39 Transportul, organizarea de călătorii;
obţinerea de vize şi alte documente necesare
călătoriei, toate acestea pentru pacienţi în
vederea urmării unui tratament medical sau a
unei intervenţii, proceduri medicale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04560
(151) 08/07/2015
(732) BIBIRI LIVIU, Aleea Cameliei nr.
41, judeţul Sibiu, , ŞURA MICĂ
ROMANIA
(540)
romandru.ro
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pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

sau compuşi de curăţare, pentru uz industrial
şi uz comercial; produse hidratante pentru
piele; săpunuri pentru îngrijirea corporală;
săpunuri pentru uz personal; săpunuri de
toaletă; produse hidratante pentru mâini;
produse pentru curăţare pentru mâini greu
muncite sau pentru mâini foarte murdare
(heavy-duty hand cleaning preparations),
săpun de mâini, produse de curăţare pentru
mâini de tip cremă, produse de curăţare pentru
mâini de tip spumă, produse de curăţare
pentru piele de tip loţiune, produse de curăţare
pentru piele de tip spumă, cremă şi loţiune de
protecţie pentru corp, săpun de corp de tip
loţiune, săpun de corp de tip spumă, cremă de
mâini, şampoane şi produse de spălat pentru
corp, serveţele impregnate cu substanţe de
curăţare pentru mâini şi cartuşe de reumplere
(rezerve) pentru toate cele de mai sus; produse
de curăţare suprafeţe dure, dezinfectanţi
suprafeţe dure şi produse de igienizare
suprafeţe dure şi cartuşe de reumplere
(rezerve) pentru toate cele de mai sus.
5 Preparate de sterilizare igienice; serveţele
umezite în prealabil pentru scopuri de
igienizare; serveţele umezite în prealabil
pentru scopuri de dezinfectare; serveţele
umezite în prealabil pentru scopuri de
sterilizare; dezinfectanţi de uz general;
produse de igienizare de uz general; produse
de sterilizare de uz general; serveţele de unică
folosinţă, impregnate cu substanţe chimice
dezinfectante sau compuşi dezinfectanţi,
pentru utilizarea în gospodării; serveţele de
unică folosinţă pentru igienizare; serveţele de
unică folosinţă impregnate cu compuşi de
sterilizare; serveţele umezite în prealabil
pentru scopuri de sterilizare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04562
(151) 08/07/2015
(732) GOJO Industries, Inc., One Gojo
Plaza, Suite 500, Ohio, 44311,
AKRON S.U.A. Ohio
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
PURELL

(300) Prioritate invocată:
86586751/03/04/2015/US86669133/20/06/2
015/US
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse de curăţare de uz general; săpunuri
solide; săpunuri cremă; săpunuri
dezinfectante; produse hidratante pentru faţă;
produse pentru curăţarea mâinilor; săpunuri
pentru mâini; săpunuri lichide; săpunuri
medicinale; creme pentru zona perineală
(perineal creams); serveţele umezite în
prealabil pentru curăţare de uz casnic;
serveţele de unică folosinţă, impregnate cu
substanţe chimice de curăţare sau compuşi de
curăţare, pentru igiena personală; serveţele de
unică folosinţă, impregnate cu substanţe
chimice de curăţare sau compusi de curăţare,
pentru uz casnic; serveţele de unică folosinţă,
impregnate cu substanţe chimice de curăţare

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04563
(151) 08/07/2015
(732) S . C . I M P E R I A L H O T E L
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Cimitirului nr. 29, et. 1 (camera 4),
judeţul Covasna, , TÂRGU
SECUIESC ROMANIA

(210) M 2015 04564
(151) 08/07/2015
(732) S . C . I M P E R I A L H O T E L
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Cimitirului nr. 29, et. 1 (camera 4),
judeţul Covasna, , TÂRGU
SECUIESC ROMANIA

(540)

(540)

BALVANYOS RESORT
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
050101; 050116; 050520; 260403;
260414;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
050101; 050116; 050120; 260403;
260414;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 08.07.2015

(210) M 2015 04565
(151) 08/07/2015
(732) S . C . I M P E R I A L H O T E L
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Cimitirului nr. 29, et. 1 (camera 4),
judeţul Covasna, , TÂRGU
SECUIESC ROMANIA

(210) M 2015 04567
(151) 08/07/2015
(732) CMI STOMATOLOGIC DR.
MARCU I. TEODORA, Str.
Banatului nr. 10, Judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

Ultra Dent
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de asistenţă medicală oferite de o
clinică dentară; servicii stomatologice; servicii
medicale; servicii veterinare; servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

BALVANYOS GRAND HOTEL

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
050101; 050116; 050120; 260403;
260414;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04549
(151) 08/07/2015
(732) E U R O I M O B
EXPERT
SOLUTIONS S.R.L., Str. Buhuşi nr.
23, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04568
(151) 08/07/2015
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,
Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
FLEURENTINE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; produse pe baza de cacao; produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; înlocuitori
de ciocolată; produse de cofetărie pe bază de
ciocolată; glazuri pe bază de ciocolată;
batoane de ciocolată; biscuiţi; napolitane;
bomboane; bomboane de ciocolată; praline;
îngheţată.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu vânzarea ciocolatei
şi produselor pe bază de ciocolată; servicii de
vânzare cu amănuntul cu privire la ciocolată şi
produse pe bază de ciocolată; servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
de ciocolată şi produse pe bază de ciocolată;
servicii de import- export şi vânzare en gros
pentru ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată; lucrări de birou şi adminstrarea
afacerilor în domeniul ciocolatei.

PROEST REAL ESTATE
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
548C), portocaliu (pantone 1495C),
verde (pantone 7489C)
(531) Clasificare Viena:241507; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii persopale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(210) M 2015 04550
(151) 08/07/2015
(732) S.C. IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.R.L., Str.
Rudului nr. 162, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI 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)

˜˜˜˜˜˜˜

iHunt

(210) M 2015 04569
(151) 08/07/2015
(732) S.C. DURO S.R.L., Str. Caraiman nr.
15, judeţul Constanţa, 900117,
CONSTANŢA ROMANIA
(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

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 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);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

(540)
YAKUMIKU'
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(531) Clasificare Viena:020101; 270508;
270524;
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(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.
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,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04551
(151) 08/07/2015
(732) IORDAN NICOLAE ALIN, Str.
Spitalului nr. 42, Jud. Ialomiţa, ,
FIERBINŢI-TÂRG 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

(210) M 2015 04570
(151) 08/07/2015
(732) S.C. PHOTO PRINT & SHOP
S.R.L., Calea Dorobanţilor nr. 14-16,
Judeţul Cluj, 400117,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

(540)

PHOTOGO
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, bleu,
galben, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
VAGABOND HAIR STUDIO
9
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software care permite transmisia de
fotografii către telefoanele mobile; software
pentru organizarea şi vizualizarea de imagini
digitale şi fotografii.
38 Furnizarea accesului la platforme de
internet în scopul schimbului de fotografii
digitale; transmitere electronică de imagini,
fotografii, imagini grafice şi ilustraţii într-o
reţea informatică globală; transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut creat
de utilizatori, conţinut audio şi de informaţii.
40 Imprimare de fotografii; prelucrare de
fotografii; montaj fotografii sau diapozitive.
41 Servicii de bibliotecă online, şi anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii şi
imagini printr-o reţea on-line de calculatoare.
42 Găzduire de spaţiu de memorie pe internet
pentru stocarea de fotografii digitale.

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
270524; 290107;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04552
(151) 08/07/2015
(732) ION BOGDAN PREOTEASA, Str.
Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. C, et. 4, ap.
158, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04554
(151) 08/07/2015
(732) S . C .
C O N S E C O
INTERNATIONAL S.R.L., Str. Poet
Panait Cerna nr. 6, bl. M 56, sc. 1, et.
4, ap. 46, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

La Nasa Covrigarie Patiserie

CONSECO internaţional Successful
people for successful business

(591) Culori revendicate:maro roşcat
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 04571
(151) 08/07/2015
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,
Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04553
(151) 08/07/2015
(732) S.C. INTERMIX S.R.L., Str. Nicolae
Bălcescu, nr. 18, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA

(540)
LOVENTINE

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cacao; produse pe baza de cacao; produse
de patiserie şi cofetărie; ciocolată; înlocuitori
de ciocolată; produse de cofetărie pe bază de
ciocolată; glazuri pe bază de ciocolată;
batoane de ciocolată; biscuiţi; napolitane;
bomboane; bomboane de ciocolată; praline;
îngheţată.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu vânzarea ciocolatei
şi produselor pe bază de ciocolată; servicii de
vânzare cu amănuntul cu privire la ciocolată şi
produse pe bază de ciocolată; servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
de ciocolată şi produse pe bază de ciocolată;
servicii de import-export şi vanzare en gros
pentru ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată; lucrări de birou şi adminstrarea
afacerilor în domeniul ciocolatei.

HK HOTEL KLAUS
(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:270519; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:180108; 180109;
270508; 290112;
(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 magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 04555
(151) 08/07/2015
(732) STAMATE RADU, Str. 1848 nr. 27,
bl. 19, sc. C, ap. 4, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA
(540)
CASA DINTRE SĂLCII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04556
(151) 08/07/2015
(732) S . C .
COMPANIA
DE
TAXIMETRE SPEED TAXI S.R.L.,
Str. Oinei, Nr.43, subsol, camera 1,
sectorul 1, , Bucureşti ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FAST TAXI
(591) Culori revendicate:galben, negru
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(210) M 2015 04557
(151) 08/07/2015
(732) S.C. LUXPRIMUM S.R.L., Str.
Agatha Barsescu nr. 4, parter, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 04558
(151) 08/07/2015
(732) EMAE DAVOUD, Cu rezidenţă în
România, Str. Copăceni nr. 5, bl. L20,
ap. 3, sector 3, , REPUBLICA
ISLAMICA IRAN
(540)

(540)

EMA TOTUL PANA IN 5 LEI
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020915; 260118;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

Soft

(531) Clasificare Viena:020316; 030719;
270508; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse şi articole pentru igienă, de uz
medical; lubrifianţi de uz medical.
10 Jucării erotice; instrumente ajutatoare
pentru sex.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04559
(151) 08/07/2015
(732) S.C. SATUMA 92 S.R.L., Str. Calea
Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10, sc.
C2, et.2, ap. 147, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

Bistro dorobanti Mâncare gustoasă
proaspăt gătită
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(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:110105; 260416;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurant, cafenea, bistro.

(210) M 2015 04543
(151) 08/07/2015
(732) B R A I L E A N U
LAURENTIU-GABRIEL, Str. Sg.
Florea Petrache nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04542
(151) 08/07/2015
(732) HE RONGMAN, Cetăţean chinez cu
rezidenţă în România, Str. Caisului nr.
27F, Comuna Dobroeşti, Judeţul Ilfov,
, CHINA

(540)
YUEGAN

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, 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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

HAPPYTREE KAIXINSHU
(531) Clasificare Viena:260105; 260416;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbracaminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04545
(151) 08/07/2015
(732) SERBAN MARIA -ALEXANDRA,
Str. Puşcaşului nr. 30, ap. 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ALEXA FITT

(210) M 2015 04544
(151) 08/07/2015
(732) TODY COMPANY EXIM S.R.L.,
Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roz (pantone
240C), negru (pantone process black)
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educate; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
StripUrin

(210) M 2015 04546
(151) 08/07/2015
(732) S.C. BEL ROM SAPTE SRL,
societate în insolvenţă, Str. Paleologu
nr. 24, parter, camera 13, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260409; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de import şi comercializare a
produselor medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

Focsani Mall For the entire family!
Pentru întreaga familie!
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
magenta, verde, gri
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
MEIHUA

(210) M 2015 04547
(151) 08/07/2015
(732) T I A N J I N
YUETIAN
I N V E S T M E N T
&
DEVELOPMENT CO., LTD,
Room4-101, nr. 33 Guofengxingyuan,
Qilizhuang, Xiqing, , TIANJIN CITY
CHINA *
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:050521; 260201;
2803;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , îmbrăcăminte rezistenţă la
apă, pantofi, trusouri pentru copii, pălării,
mănuşi, batice, fulare, eşarfe, şaluri, ciorapi
de damă, curele, costume de bal mascat.

˜˜˜˜˜˜˜
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