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Cereri Mărci publicate în 15.09.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05679

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
08/09/2015 CIUBUC DORIAN

Denumire
Marcă
(540)
Casa Doli

2 M 2015 05957

08/09/2015 S.C. SECTOR CLOSE
PROTECTION S.R.L.

SECTOR CLOSE PROTECTION

3 M 2015 05958

08/09/2015 GHERMAN RADU

INZESTRAT

4 M 2015 05959

08/09/2015 S.C. HERBAL TERAPIA S.R.L.

TERAGAS & OIL

5 M 2015 05960

08/09/2015 S.C. DONAT PRODCOM S.R.L.

COFETĂRIE Casa Dolce

6 M 2015 05961

08/09/2015 S.C. SPĂLĂTORIA EDELWEISS
S.R.L.

Spălătoria Edelweiss

7 M 2015 05962

08/09/2015 S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA AfterUs.ro
S.R.L.

8 M 2015 05963

08/09/2015 COPIL DRAG S.R.L.

copil drag

9 M 2015 05964

08/09/2015 TATUAJEINK STUDIO S.R.L.

BIOART TATTOO

10 M 2015 05965

08/09/2015 SĂRMĂŞAN MARCELA
SĂRMĂŞAN DORIAN-OLIVIU

VISMARK Creative for your
business.

11 M 2015 05966

08/09/2015 STANCU VALENTIN

AB areabusiness.tv

12 M 2015 05967

08/09/2015 BREAKDOWN S.R.L.

BREAKOUT

13 M 2015 05968

08/09/2015 NEAGOE GHEORGHE CLAUDIU

REMATOGREEN

14 M 2015 05969

08/09/2015 IACOB TRAIAN-AURELIAN

ROJU

15 M 2015 05970

08/09/2015 PROGRESS CONSULTING S.A.

ETERNITY Memorial

16 M 2015 05971

08/09/2015 Casen Recordati S.L.

CASENFIBRA

17 M 2015 05972

08/09/2015 JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT

Este tare

18 M 2015 05973

08/09/2015 S.C. MALINA LUX S.R.L.

BACON TOAST
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 05974

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
08/09/2015 S.C. PRESTIGE SECURITY S.R.L. PRESTIGE SECURITY

20 M 2015 05975

08/09/2015 SURVEILLANCE SAFEGUARD
SECURITY S.R.L.

SURVEILLANCE SAFEGUARD
SECURITY

21 M 2015 05976

08/09/2015 BARBU CRISTIAN

GRANDE MALL

22 M 2015 05977

08/09/2015 CENTRUL MEDICAL MEDICUM
S.R.L.

MEDICUM

23 M 2015 05978

08/09/2015 AGRIUM INC.

GROWING TOGETHER

24 M 2015 05979

08/09/2015 RPK DISTRIBUTION S.R.L.

e minute
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(210) M 2015 05679
(151) 08/09/2015
(732) CIUBUC DORIAN, Str. Giacomo
Puccini nr. 4C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 05962
(151) 08/09/2015
(732) S . C .
COCA-COLA
HBC
ROMANIA S.R.L., Şoseaua
Bucureşti Nord nr. 10, clădirea O23,
et. 1, Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
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)

(540)

Casa Doli
(531) Clasificare Viena:011511; 110305;
110325; 270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

AfterUs.ro

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(531) Clasificare Viena:261113; 261114;
270510; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învătământ;
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

˜˜˜˜˜˜˜
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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 învatamânt (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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2015 05963
(151) 08/09/2015
(732) COPIL DRAG S.R.L., Şos. Unirii nr.
2, birou nr. 1, mansardă, Sat Petreşti,
Jud. Ilfov, , COMUNA
CORBEANCA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

copil drag
(591) Culori revendicate:alb, verde, mov
(531) Clasificare Viena:010102; 020501;
020523; 180507; 260205; 260207;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Panouri publicitare din hârtie sau carton;
albume; almanahuri; invitaţii (papetărie);
plase din hârtie; saci (pungi, plicuri) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat; broşuri; semne de
cărţi; cărţi; învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie; ambajale pentru sticle din carton
sau hârtie; cutii din carton sau hârtie;
calendare; articole din carton; tuburi din
carton; plicuri (papetărie); prosoape din hârtie
pentru faţă; figurine (statuete) din mucava;
dosare (articole de birou); fluturaşi
publicitari; bibliorafturi (papetărie); forme
imprimate; reprezentări grafice reproduceri
grafice; felicitări; instrumente de scris;
materiale de scris; şerveţele din hârtie,

˜˜˜˜˜˜˜
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bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; la standuri,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii; servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; licente de servicii şi produse
pentru terţi; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe internet, a unei varieţăti de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clientilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii;
servicii de promovare şi publicitate, pentru
terţi, a sălilor de jocuri, centrelor de
divertisment, parcurilor de distractie şi/sau
tematice; adunarea împreuna a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client; promovarea bunurilor altora;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; toate aceste servicii pentru
urmatoarele produse: panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitaţii (papetărie) plase din hârtie, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, broşuri, semne de cărţi, cărţi,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
ambajale pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din carton sau hârtie, calendare, articole
din carton, tuburi din cartonş plicuri
(papetărie), prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine (statuete) din mucava, dosare
(articole de birou), fluturaşi publicitari,
bibliorafturi (papetărie), forme imprimate,
reprezentări grafice, reproduceri grafice,

felicitări musicale; carneţele; hârtie de
ambalat; carnete (papetărie); carnete de scris;
papetărie; ambalaje (papetărie).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc pentru acoperirea corpului, tricotaje,
îmbrăcăminte tricotată, îmbrăcăminte de casă,
pijamale, îmbrăcăminte de sport, lenjerie de
corp, costume de baie, îmbrăcăminte de baie,
fulare, eşarfe, pelerine, căciuli, mănuşi, berete,
pălării, şosete, colanţi, jambiere, îmbrăcăminte
din piele şi imitaţie de piele, îmbrăcăminte din
blană, îmbrăcăminte elastică, tricouri,
paltoane, pardesie, pantaloni, fuste, rochii,
pulovere, veste, pelerine, sacouri, cămăşi,
costume, sandale, pantofi, ghete, cizme,
încălţăminte sport, toate acestea pentru femei,
bărbaţi şi copii.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase.
35 Servicii de administrare comercială;
servicii import-export; desfacere; vânzări
pentru terti; aprovizionare pentru terţi;
achizitie de bunuri şi servicii pentru terţi;
informatii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; asistenţă în managementul
afacerilor comerciale; distribuirea materialelor
publicitare; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; servicii de
desfacere; adunarea împreuna a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client; prezentarea produselor şi serviciilor
prin orice mijloace de comunicare; organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial sau
publicitar; prezentari de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
5
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felicitări, instrumente de scris, materiale de
scris, şerveţele din hârtie, felicitări musicale,
carneţele; hârtie de ambalat; carnete
(papetărie); carnete de scris; papetărie;
ambalaje (papetărie); îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc pentru
acoperirea corpului şi capului, tricotaje,
îmbrăcaminte tricotată, îmbracăminte de casă,
pijamale, îmbrăcăminte de sport, lenjerie de
corp, costume de baie, îmbrăcăminte de baie,
fulare, eşarfe, pelerine, căciuli, mănuşi, berete,
pălării, şosete, colanţi, jambiere, îmbrăcăminte
din piele şi imitaţie de piele, îmbrăcăminte din
blană, îmbrăcăminte elastică, tricouri,
paltoane, pardesie, pantaloni, fuste, rochii,
pulovere, veste, pelerine, sacouri, amasi,
costume, sandale, pantofi, ghete, cizme,
încălţăminte sport, toate acestea pentru femei,
bărbaţi şi copii, jocuri, jucării, articole de
gimnastică şi sport necuprinse în alte clase,
carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, unt, brânză, lapte, lapte bătut,
chefir, iaurt de băut, iaurt, marmeladă, legume
conservate, ulei comestibil, ouă, jeleuri de
fructe, fructe conservate, fructe congelate,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă,
produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ;
băuturi non-alcoolice, coctail-uri
non-alcoolice, extracte din fructe
non-alcoolice, băuturi din suc de fructe
non-alcoolice, nectare de fructe non-alcoolice,
suc de fructe, limonade, apă minerală

(băuturi), apă de masă, băuturi non-alcoolice
pe bază de sucuri de fructe, şerbeturi (băuturi)
siropuri pentru băuturi, sucuri de legume
(băuturi), băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
pe bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de ceai, biscuiţi, pâine, turtă
dulce, torturi, bomboane, preparate pe bază de
cereale, gustări pe bază de cereale, ciocolată,
dulciuri pentru decorarea pomilor de Crăciun,
cafea, cafea artificială, prăjiturele, îngheţată,
paste alimentare fainoase, halva, miere,
produse de patiserie, loţiuni pentru uz
cosmetic, loţiuni (servetele impregnate cu
loţiuni cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun (cu excepţia
transportului)permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii; organizarea
şi susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea (simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); servicii de
bibliotecă mobile; publicarea cărţilor; servicii
de club (amuzament sau educaţie),
antrenament (instruire); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament),
organizarea competiţiilor sportive; servicii
educaţionale; servicii de amuzament,
informaţii despre posibilităţi de amuzament;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale; producţii de film,
altele decât filmele publicitare; servicii ale
cluburilor de sănătate; servicii de campinguri
de vacanţă (distracţii); informaţii despre
posibilităţi de recreere; servicii de instruire;
prezentări în săli cinematografice; furnizarea
serviciilor de muzee (prezentări, expoziţi);
producţia de muzică ; producţia de programe
de radio şi televiziune; producerea
spectacolelor; organizarea de festivaluri în
6
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scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment; producerea filmelor pe casetă
video; furnizarea serviciilor de amuzament;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
furnizarea articolelor de recreere; editarea
casetelor video; închirierea de casete video;
înregistrare video; fotografie; consilere
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire); organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
parcuri de distracţii; planificarea petrecerilor
(distracţii); prezentarea de reprezentaţii live;
activităţi pentru timpul liber şi plăcere
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv
sau de divertisment; organizarea de
evenimente culturale, educative sportive sau
de divertisment; publicare de cărţi, ziare,
reviste, manuale, instrucţiuni, pliante, afişe;
servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare; publicare on-line; servicii
de cinema.

(210) M 2015 05964
(151) 08/09/2015
(732) TATUAJEINK STUDIO S.R.L., Bd.
Constructorilor nr. 5, bl. 5, sc. A, ap.
4, sector 6, 060501, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

BIOART TATTOO
(591) Culori revendicate:ocru, galben, bej,
roşu
(531) Clasificare Viena:020923; 260114;
260121; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Activităţi ale studiourilor de tatuaj şi
piercing.

˜˜˜˜˜˜˜
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administraţie comercială; cercetare şi
consultanţă comercială în domeniul
mass-media; planificare, cumpărare şi
negociere de spaţiu publicitar; furnizare de
informaţii referitoare la cele menţionate
anterior; promovare de evenimente live în
scopuri de divertisment sau de educaţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare, derulare de
evenimente live în scopuri de divertisment
sau de educaţie; agenţie de impresariat pentru
actori, muzicieni şi personalităţi; producţie şi
distribuire de programe de televiziune,
programe radio şi filme; servicii de programe
de televiziune; dezvoltare, planificare,
organizare şi producţie de tururi muzicale şi
de teatru; servicii fotografice.
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;
servicii de design; proiectarea şi dezvoltarea
produselor; servicii industriale de design;
proiectarea ambalajelor; servicii de informaţii,
cercetare şi consultanţă referitoare la cele
menţionate anterior; servicii de creare de
site-uri web; furnizare de informaţii despre
cele menţionate anterior.

(210) M 2015 05965
(151) 08/09/2015
(732) SĂRMĂŞAN MARCELA, Str.
Bărăganului, nr. 5, bl. E, sc. 3, ap. 41,
Jud. Brăila, , BRĂILA ROMANIA
(732) SĂRMĂŞAN DORIAN-OLIVIU,
Aleea Daliilor, nr. 5, bl. 471, ap. 6,
Jud. Mureş, , SIGHIŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

VISMARK Creative for your business.
(531) Clasificare Viena:260304; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii pentru
stabilirea relaţiilor cu publicul; servicii de
relaţii media; creare, dezvoltare şi
implementare de campanii promoţionale şi
evenimente speciale în scopuri de promovare;
servicii de publicitate, marketing şi
promoţionale; productie şi distributie de
reclame; servicii de afaceri şi de gestionare a
afacerilor comerciale; serviciu de publicitate;
compunere de anunţuri publicitare şi
comerciale; cercetare de piaţă şi analiză de
piaţă; servicii de cercetare şi informaţii în
domeniul afacerilor, publicitaţii şi
marketingului; analiză şi compilare statistică;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05966
(151) 08/09/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara
nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05968
(151) 08/09/2015
(732) N E A G O E
GHEORGHE
CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA
(540)
REMATOGREEN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

AB areabusiness.tv
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
260418; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporţi magnetici şi optici înregistraţi.
35 Publicitate; afişare publicitară, difuzare de
anunţuri publicitare, publicarea de texte
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate online prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
prin orice mijloc de comunicaţie, închiriere de
spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, prezentarea produselor prin orice
mijloc de, comunicaţie pentru vânzarea lor;
organizare de expoziţii cu scop publicitar sau
comercial .
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
divertisment televizat, organizarea de
concursuri educative sau de divertisment,
montaj de programe de televiziune, redactare
de texte, altele decât cete publicitare, servicii
de reporteri de ştiri.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05967
(151) 08/09/2015
(732) BREAKDOWN S.R.L., Intrarea
Solzilor 23, camera 2, et. 4, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05969
(151) 08/09/2015
(732) IACOB TRAIAN-AURELIAN, Str.
Stadionului nr. 2 bis, bl. M3, sc. 2, et.
7, ap. 69, Jud. Galaţi, 800595,
GALAŢI ROMANIA
(540)

BREAKOUT

ROJU

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270524;
(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.

(591) Culori revendicate:mov, grena,
portocaliu, roşu, galben, roz, lila
(531) Clasificare Viena:260205; 260725;
270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05970
(151) 08/09/2015
(732) PROGRESS CONSULTING S.A.,
Str. Baba Novac nr. 194, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05971
(151) 08/09/2015
(732) Casen Recordati S.L., Str. Autovia
de Logrono Km 13,3,, 50180, UTEBO
(Zaragoza) SPANIA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
CASENFIBRA

ETERNITY Memorial

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

(591) Culori revendicate:auriu, negru

5 Produse şi preparate farmaceutice.

(531) Clasificare Viena:241314; 241322;
260116; 260118;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii funerare, pompe funebre.

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau invatamint (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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 05972
(151) 08/09/2015
(732) JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT, lit. A, 5
Galernaya St.,, 190000, SANKT
PETERSBURG FEDERATIA RUSA
(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Str. Nerva Traian nr. 12,
bl. M37, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 3
BUCURESTI
(540)
Este tare
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05973
(151) 08/09/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA

(210) M 2015 05957
(151) 08/09/2015
(732) S . C .
SECTOR
CLOSE
PROTECTION S.R.L., Str. 1
Decembrie 1918 nr. 15, ap. 2, judeţul
Braşov, 505700, VICTORIA
ROMANIA
(540)

(540)
BACON TOAST
(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.

SECTOR CLOSE PROTECTION
(531) Clasificare Viena:090721; 230505;
260116; 260124; 270112;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05958
(151) 08/09/2015
(732) GHERMAN RADU, Str. Sitarului nr.
23, bl. D9, sc. B, ap. 18, judeţul
Braşov, 500002, BRAŞOV
ROMANIA

(210) M 2015 05959
(151) 08/09/2015
(732) S.C. HERBAL TERAPIA S.R.L.,
Str. Vidin nr. 9, bl. 57, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

(540)

INZESTRAT
(531) Clasificare Viena:010703; 010706;
010707; 020301; 020302; 270502;

TERAGAS & OIL

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

(591) Culori revendicate:roz, roşu, verde
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05960
(151) 08/09/2015
(732) S.C. DONAT PRODCOM S.R.L.,
Str. Zagazului nr. 13, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05961
(151) 08/09/2015
(732) S.C. SPĂLĂTORIA EDELWEISS
S.R.L., Bd. Tudor Vladimirescu nr.
22, Greengate Offices, Unit 1, camera
35, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

COFETĂRIE Casa Dolce
(531) Clasificare Viena:110305; 110325;
260111; 260116; 260122;
(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 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

Spălătoria Edelweiss
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:050510; 050520;
260121; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate aceste
servicii vizând serviciile de spălătorie;
regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi instalaţiilor de spălătorie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
spălătorie, servicii de spălătorie uscată,

˜˜˜˜˜˜˜
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spălătorie de maşini, spălătorii pentru lenjerii,
servicii de spălare cu presiune, spălarea
ferestrelor, spălarea confecţiilor, spălare
ţesături, spălătorie de rufe, închirierea
echipamentelor pentru spălătorii, închirierea
maşinilor de spălat, închirierea aparatelor de
curăţat, închirierea maşinilor de spălat şi uscat
vase, închiriere de maşini de curăţat
industriale, închirierea echipamentelor de
spălare a vehiculelor, reparaţii şi întreţinerea
echipamentelor de spălătorie.

(210) M 2015 05975
(151) 08/09/2015
(732) SURVEILLANCE SAFEGUARD
SECURITY S.R.L., Str. Zimbrului
nr. 11A, bl. 114A, et. 2, ap. 9, jud.
Prahova, 100453, PLOIEŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

SURVEILLANCE SAFEGUARD
SECURITY

(210) M 2015 05974
(151) 08/09/2015
(732) S.C. PRESTIGE SECURITY S.R.L.,
Str. Camil Ressu nr. 40, bl. C13, sc. 1,
ap. 6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:bleumarin, bleu
(531) Clasificare Viena:260103; 260422;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

PRESTIGE SECURITY
(531) Clasificare Viena:260103; 260118;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05976
(151) 08/09/2015
(732) BARBU CRISTIAN, Str. Maşina de
Pâine nr. 20, bl. OD37, sc. 2, ap. 64,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 05978
(151) 08/09/2015
(732) AGRIUM INC., 13131 Lake Fraser
Drive S.E., Calgary, T2J 7E8,
ALBERTA CANADA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

GRANDE MALL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

GROWING TOGETHER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Acordarea de asistenţă caritabilă pentru
comunităţi globale şi locale prin furnizarea de
donaţii financiare pentru susţinerea
parteneriatelor şi programelor în domeniile
sustenabilităţii economice, sociale şi a
mediului înconjurător; acordarea de asistenţă
caritabilă pentru comunităţi globale şi locale
prin furnizarea de donaţii financiare pentru
programe în domeniile diversificării
culturilor, conservării seminţelor, folosirii
eficiente a fertilizatorilor şi protecţiei
mediului înconjurător.
39 Transport şi distribuţie de fertilizatori
pentru produse de bază; servicii de caritate,
anume coordonarea distribuţiei fertilizatorilor
de la instalaţiile de productie către parteneri
ce susţin proiecte care vizează sustenabilitatea
economică, socială şi a mediului înconjurător
pentru comunităţi globale şi locale.
41 Servicii de caritate, anume organizare şi
coordonare de programe de voluntariat şi
proiecte de servicii comunitare, pentru
comunităţi globale şi locale; acordarea de
asistenţă caritabilă comunităţilor globale şi
locale prin furnizarea de servicii
administrative şi de management pentru
programe în domeniile diversificării
culturilor, conservării seminţelor, folosirii
eficiente a fertilizatorilor şi protecţiei

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05977
(151) 08/09/2015
(732) CENTRUL MEDICAL MEDICUM
S.R.L., Bdul Splaiul Independenţei nr.
2J, etaj 1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

MEDICUM
(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
verde, roşu, portocaliu, lila
(531) Clasificare Viena:020901; 050116;
250725; 251225; 270507; 270511;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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mediului înconjurător; servicii de caritate,
anume coordonarea obţinerii de fertilizatori de
la instalaţii de producţie pentru parteneri ce
susţin proiecte care vizează sustenabilitatea
economică, socială şi a mediului înconjurător
pentru comunităţi globale şi locale (educare,
instruire).

(210) M 2015 05979
(151) 08/09/2015
(732) RPK DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Traian nr. 14, jud. Maramureş, ,
BAIA-MARE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

e minute
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Cartele telefonice (carduri magnetice).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul cartelelor telefonice.
36 Servicii de plată; servicii de plată
electronică; servicii de portofel electronic
(servicii de plăţi); servicii pentru tranzacţii de
plată cu cardul; servicii de reîncărcare
electronică a cartelelor telefonice; furnizare
de opţiuni multiple de plăţi prin intermediul
terminalelor electronice operate de clienţi
disponibile la punctele de vânzare cu
amănuntul; furnizare de cartele preplătite.

˜˜˜˜˜˜˜
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