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Cereri Mărci publicate în data de 16.09.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05557

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/09/2015 ŢUROIU LILIANA-MAGDALENA

Denumire
Marcă
(540)
ZESTREA REGINEI BY LILIANA
ŢUROIU

2 M 2015 05558

09/09/2015 ŢUROIU LILIANA-MAGDALENA

ZESTREA LILIANA ŢUROIU

3 M 2015 05980

09/09/2015 LUPU MIRCEA

INCPLAST

4 M 2015 05981

09/09/2015 ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L.

PROTERM

5 M 2015 05982

09/09/2015 ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L.

PROOFEX

6 M 2015 05983

09/09/2015 TRAUN GUARD HMS S.R.L.

TRAUN GUARD HMS

7 M 2015 05984

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

SALAM SANDWICH

8 M 2015 05985

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

BACON SANDWICH TOAST

9 M 2015 05986

09/09/2015 GRIGORE FLORIN

Auto Stud

10 M 2015 05987

09/09/2015 S.C. EVENIMENTE IDEALE
SRL-D

Evenimente ideale

11 M 2015 05988

09/09/2015 NITA CRISTIAN

PIZZA VITTO

12 M 2015 05989

09/09/2015 S.C. HERBAGETICA S.R.L.

NEURO NATURE

13 M 2015 05990

09/09/2015 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.

KAKU

14 M 2015 05991

09/09/2015 STAN MADALIN MARIAN

BURSA DE UTILAJE

15 M 2015 05992

09/09/2015 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L.

FEEL THE TASTE

16 M 2015 05993

09/09/2015 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L.

ICE DREAM

17 M 2015 05994

09/09/2015 PĂUNESCU BOGDAN VASILE

www.Urbea mea.ro Urbea mea te
provoacă la distracţie

18 M 2015 05995

09/09/2015 S.C. KAZINST GRUP S.R.L.

KAZAN INSTALATII COMPLETE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 05996

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/09/2015 S.C. BORO PR &
COMMUNICATION S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Building Education Bucharest
International Forum

20 M 2015 05997

09/09/2015 S.C. NEOALLBET S.R.L.

TECHSTAR

21 M 2015 05998

09/09/2015 ASOCIATIA CULTURALA
MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI

Tango pe Lipscani

22 M 2015 05999

09/09/2015 ASOCIATIA CULTURALA
MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI

Teatrul Independent Metamorfoze

23 M 2015 06000

09/09/2015 S.C. SCHOLOMANCE S.R.L.

knd

24 M 2015 06001

09/09/2015 ALI AHMAD

DERONI

25 M 2015 06002

09/09/2015 PROVA NOR S.R.L.

a:nor

26 M 2015 06003

09/09/2015 PANDELE LIVIU

GINGERCOFFEE

27 M 2015 06004

09/09/2015 PANDELE LIVIU

GUARANACOFFEE

28 M 2015 06005

09/09/2015 PANDELE LIVIU

MERLINCOFFEE

29 M 2015 06006

09/09/2015 PANDELE LIVIU

ELIXIRCOFFEE

30 M 2015 06007

09/09/2015 PANDELE LIVIU

DANDELIONCOFFEE

31 M 2015 06008

09/09/2015 PLASTI DIP INTERNATIONAL,
INC.

PLASTI DIP

32 M 2015 06009

09/09/2015 PANDELE LIVIU

CANNACOFFEE

33 M 2015 06010

09/09/2015 PANDELE LIVIU

PROMENCOFFEE

34 M 2015 06011

09/09/2015 S.C. PEARL HIGHLAND S.R.L.

HOLIDAY HOMES

35 M 2015 06012

09/09/2015 PANDELE LIVIU

INSULYNECOFFEE

36 M 2015 06013

09/09/2015 IONESCU LIVIU-DANUT

LUPII ALBASTRI

37 M 2015 06014

09/09/2015 ACTAVIS GROUP PTC ehf

METAGINA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2015 06015

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/09/2015 S.C. BEDDA MEDIA SERVICES
S.R.L.

3

Denumire
Marcă
(540)
Bedda Band
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(210) M 2015 05557
(151) 09/09/2015
(732) Ţ
U
R
O
I
U
LILIANA-MAGDALENA, Str. Lt.
Av. Gh. Negel, nr. 35, sc. 1, et. 1, ap.
4, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) RATIU & RATIU PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L., Intr. Bitolia
nr. 59, subsol, camera 10, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 05558
(151) 09/09/2015
(732) Ţ
U
R
O
I
U
LILIANA-MAGDALENA, Str. Lt.
Av. Gh. Negel, nr. 35, sc. 1, et. 1, ap.
4, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) RATIU & RATIU PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L., Intr. Bitolia
nr. 59, subsol, camera 10, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

ZESTREA REGINEI BY LILIANA
ŢUROIU
(300) Prioritate invocată:
/22/05/2015/IT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

ZESTREA LILIANA ŢUROIU
(300) Prioritate invocată:
/22/05/2015/IT
(531) Clasificare Viena:260116; 260403;
260410; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere

˜˜˜˜˜˜˜
4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depse în data de 09.09.2015

tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 06008
(151) 09/09/2015
(732) PLASTI DIP INTERNATIONAL,
INC., 3920 Pheasant Ridge Drive
Blaine,, 55449, * S.U.A. Minnesota
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
PLASTI DIP
(210) M 2015 06007
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsea protectoare, în formă lichidă, care se
usucă în contact cu aerul, este flexibilă şi
poate fi îndepărtată prin cojire, fără a lăsa
urme.

(540)
DANDELIONCOFFEE

˜˜˜˜˜˜˜
(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.

(210) M 2015 06009
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)
CANNACOFFEE

˜˜˜˜˜˜˜
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(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.

(210) M 2015 06011
(151) 09/09/2015
(732) S.C. PEARL HIGHLAND S.R.L.,
B-dul Basarabia nr. 256, Construcţia
C1, sector 3, 030352, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06010
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)

HOLIDAY HOMES
PROMENCOFFEE

(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.

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
roşu
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030124; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 06012
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
INSULYNECOFFEE
(210) M 2015 06014
(151) 09/09/2015
(732) ACTAVIS GROUP PTC ehf,
Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR ISLANDA
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(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.

(540)
METAGINA

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

(210) M 2015 06013
(151) 09/09/2015
(732) IONESCU LIVIU-DANUT, B-dul
Iuliu Maniu nr. 107, bl. D, sc. 3, et. 1,
ap. 44, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06015
(151) 09/09/2015
(732) S.C. BEDDA MEDIA SERVICES
S.R.L., Str. Drumul de Sonde nr. 31A,
Camera 1, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA

(540)

(540)
Bedda Band
LUPII ALBASTRI
7
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spectacole în direct susţinute de trupe
muzicale; reprezentaţii în direct susţinute de
grupuri muzicale; concerte în direct susţinute
de formaţii muzicale; oferire de divertisment
muzical de către formaţii vocale; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale; servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale; spectacole muzicale în
mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole; educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Prezentare de spectacole în direct susţinute
de o formaţie muzicală; servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie muzicală; servicii de
divertisment sub formă de spectacole susţinute
de o formaţie care cantă muzică vocală;
interpretare de muzică şi canto; divertisment
muzical; spectacole muzicale; reprezentaţii de
muzică live; organizare de divertisment
muzical; organizare de concursuri muzicale;
organizare de evenimente muzicale; servicii
de compoziţii muzicale; producţie de videouri
muzicale; regizare de spectacole muzicale;
reprezentaţii teatrale, reprezentaţii muzicale;
producţie de înregistrări muzicale; publicare
de lucrări muzicale; concerte muzicale pentru
televiziune; reprezentaţii muzicale în direct;
publicare de partituri muzicale; organizare de
spectacole muzicale; organizare de interpretări
muzicale; prezentare de reprezentaţii
muzicale; prezentare de concerte muzicale;
concerte muzicale pentru radio; servicii de
festivaluri muzicale; transcriere muzicală
pentru terţi; producţie de spectacole muzicale;
servicii de editare de muzică; servicii de
muzică în direct; spectacole cu muzică în
direct; concerte de muzică în direct;
compunere de muzică pentru terţi; servicii de
divertisment muzical animat; regie artistică
pentru spectacolele muzicale; organizare de
concerte de muzică pop; reprezentaţie de dans,
muzică şi teatru; servicii de instruire în
domeniul muzical; producţie de înregistrări
sonore şi muzicale; organizare de spectacole
vizuale şi muzicale; servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale; servicii de editare şi
înregistrare muzicale; organizare de
spectacole muzicale în direct; organizare de
festivaluri legate de muzica jazz; divertisment
muzical oferit de către formaţii instrumentale;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05998
(151) 09/09/2015
(732) ASOCIATIA CULTURALA
MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI, Str.
Muncel nr. 51, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
Tango pe Lipscani
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:030723; 030724;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Articole pentru fumători: foiţe pentru tigări
(trabucuri), grindere (aticole pentru fumători),
filtre.

(210) M 2015 05999
(151) 09/09/2015
(732) ASOCIATIA CUL T URALA
MISCAREA TEATRALA PENTRU
EDUCATIA TINERETULUI, Str.
Muncel nr. 51, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 06001
(151) 09/09/2015
(732) ALI AHMAD, Str. Abrud, nr. 128,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

Teatrul Independent Metamorfoze
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
DERONI

˜˜˜˜˜˜˜
(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.

(210) M 2015 06000
(151) 09/09/2015
(732) S.C. SCHOLOMANCE S.R.L., Str.
Parincea nr. 2, bl. 5, sc. 1, et. 2, ap. 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06002
(151) 09/09/2015
(732) PROVA NOR S.R.L., P-ţa Naţiunile
Unite 3-5, bl. B-2, sc. A, et. 5, ap. 28,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
knd
a:nor
9
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(531) Clasificare Viena:241707; 270502;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optică, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate catre
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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 06003
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)
GINGERCOFFEE
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06004
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)
GUARANACOFFEE

(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;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06005
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA
(540)
MERLINCOFFEE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06006
(151) 09/09/2015
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA

(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.

(540)
ELIXIRCOFFEE
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05989
(151) 09/09/2015
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.
Florilor nr. 1085 Bis, judeţul Braşov,
, PODU OLT 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)
NEURO NATURE
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(210) M 2015 05990
(151) 09/09/2015
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,
Aleea Parcului nr. 1A, Judeţul Bacău,
, BACĂU ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2015 05991
(151) 09/09/2015
(732) STAN MADALIN MARIAN, Bd.
Burebista nr. 3, bl. D16, sc. A, et. 9,
ap. 104, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
BURSA DE UTILAJE

(540)
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

KAKU
(531) Clasificare Viena:140701; 140709;
240105; 240113; 270112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a sculelor
acţionate manual (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export
a sculelor acţionate manual.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05992
(151) 09/09/2015
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.
Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

FEEL THE TASTE
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(531) Clasificare Viena:270501;
(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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

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 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05993
(151) 09/09/2015
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.
Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(210) M 2015 05994
(151) 09/09/2015
(732) PĂUNESCU BOGDAN VASILE,
Str. Orhideelor nr. 45, ap. 3, judeţul
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA
(540)

(540)

www.Urbea mea.ro Urbea mea te
provoacă la distracţie

ICE DREAM
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

(531) Clasificare Viena:060705; 260116;
260124; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depse în data de 09.09.2015

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitatea prin toate mijloacele de
comunicare, presă scrisă, radio şi inclusiv
online prin intermediul unui site web
specializat; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare şi promoţii; servicii de abonamente
la: ziare, materiale publicitare, reviste, ziare.
38 Telecomunicaţii; transmisii radio
(radiodifuziune); comunicaţii prin radio;
afişare electronică (transmitere de mesaje).
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; creare şi
menţinere site propriu.

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;
120311; 260422; 270505; 270508;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; 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 metalice necuprinse în alte
clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare.
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,
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05995
(151) 09/09/2015
(732) S.C. KAZINST GRUP S.R.L., Str.
Călugăreni nr. 111, corp C1, camera 2,
Jud. Vaslui, , VASLUI ROMANIA
(540)

KAZAN INSTALATII COMPLETE
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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).
20 Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2015 05997
(151) 09/09/2015
(732) S.C. NEOALLBET S.R.L., Str.
Florilor nr. 3 bis, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA
(540)
TECHSTAR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru 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, aparate de navigare pentru
vehicule.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web; servicii de
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05996
(151) 09/09/2015
(732) S . C .
BORO
PR
&
COMMUNICATION S.R.L., Şos.
Păcurari nr. 14, bl. 557, sc. B, et. 4, ap.
4, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)
Building Education Bucharest
International Forum

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

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

(210) M 2015 05980
(151) 09/09/2015
(732) LUPU MIRCEA, Sat Matca, jud.
Galaţi, , COMUNA MATCA
ROMANIA
(540)
INCPLAST

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

(210) M 2015 05982
(151) 09/09/2015
(732) ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L., Str. Preciziei nr. 1, tronson I,
camera 1, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
PROOFEX

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05981
(151) 09/09/2015
(732) ACTIVE MASTER SOLUTION
S.R.L., Str. Preciziei nr. 1, tronson I,
camera 1, parter, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)
PROTERM

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

(210) M 2015 05983
(151) 09/09/2015
(732) TRAUN GUARD HMS S.R.L., Str.
Titan nr. 2, jud. Prahova, 100412,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)
TRAUN GUARD HMS

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi
de alertare în caz de incendiu.
41 Organizarea de cursuri practice şi teoretice
pentru formarea, calificarea şi specializarea
personalului de pază necesar desfăşurării
activităţii.
42 Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei şi de alertare în caz de
incendiu.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor; consultanţă
în materie de securitate.

(210) M 2015 05985
(151) 09/09/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA
(540)
BACON SANDWICH 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05984
(151) 09/09/2015
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.
Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
SALAM SANDWICH
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(210) M 2015 05986
(151) 09/09/2015
(732) GRIGORE FLORIN, Şos. Colentina
nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

Evenimente ideale
(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
240905; 240907; 290107;
(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.

(540)

Auto Stud
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;
270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05988
(151) 09/09/2015
(732) NITA CRISTIAN, Str. Castelului nr.
29, ap. 8, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05987
(151) 09/09/2015
(732) S.C. EVENIMENTE IDEALE
SRL-D, Str. Gheorghe Titeica nr. 10,
bl. D26c, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
PIZZA VITTO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06348
(151) 12/06/2006
(732) DAW SE, Roßdörfer Str. 50,
D-64372, Ober-Ramstadt
GERMANIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
LivingStyle

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri, glazuri, produse
pentru prevenirea deteriorării lemnului,
grunduri (incluse în clasa 2), produse pentru
prevenirea apariţiei ruginii, produse de
umplere (incluse în clasa 2); agenţi de legătură
(lianţi) pentru vopsele; vopsele
bactericide/fungicide; diluanţi; coloranţi
(colorants), pigmenţi, coloranţi (dyes), paste
de colorare (dye pastes); metale sub formă de
folii pentru pictori şi decoratori; răşini
naturale în stare brută; materii colorante
pentru lemn (wood stains).

˜˜˜˜˜˜˜

ERATA

Referitor la depozitul M 2015/05808 înregistrat în data de 31/08/2015,
publicat in data de 07/09/2015, dintr-o eroare material| s-a publicat clasa 9 de
produse.
Corect este clasa 7 - cântare electrice pentru vehicule; cântare electronice
pentru vehicule; aparate electrice de cânt|rire pentru vehicule; aparate Õi
instrumente de cânt|rire pentru vehicule; maÕini de cânt|rire pentru vehicule.

