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Cereri M|rci publicate în 18/02/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00659

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/02/2015 BOSIOC GEORGE VALENTIN

Denumire
Marc|
(540)
FBI-FullBodyIgnition

2 M 2015 00673

11/02/2015 MIHALACHI VICTOR

SOMAX

3 M 2015 00826

11/02/2015 S.C. SB SOFTWARE S.R.L.

IPOS Intelligent point of sale

4 M 2015 00912

11/02/2015 OCHIAN AURELIAN LEONARD

DOZ

5 M 2015 00913

11/02/2015 PORKOLAB DORIN IANOS

Kafea

6 M 2015 00914

11/02/2015 S.C. DSG SECURITY S.R.L.

DSG security

7 M 2015 00915

11/02/2015 MATEI NAGHI LIVIU CODRUÚ

ZEN

8 M 2015 00916

11/02/2015 S.C. MOBILE MARY MARKET
S.R.L.

WOW MOM

9 M 2015 00917

11/02/2015 PUIU ANDREEA

BucureÕti Bazarul cu amintiri Tot
ce-i vechi e iar|Õi nou! FONDAT
ÎN 1990 TARGUL DE
ANTICHITATI SI VECHITURI

10 M 2015 00918

11/02/2015 S.C. ADSERVIO SOCIAL
INOVATION S.R.L.

SEERI Sistem EducaÛional
Electronic de Responsabilizare
prin Informare

11 M 2015 00919

11/02/2015 BERARIA H S.R.L.

ORASUL CU CHEF DE VIATA

12 M 2015 00920

11/02/2015 S.C. YOLANS COM S.R.L.

YOLANS TOP PRINTING
SOLUTIONS

13 M 2015 00921

11/02/2015 S.C. MURKER S.R.L.

EFES RESTAURANT & CAFE

14 M 2015 00922

11/02/2015 COMSA CORNEL GEORGE

PN PARTIDUL NOSTRU

15 M 2015 00923

11/02/2015 S.C. VERA MED CLUB FAMILY
S.R.L.

VERA DAGHIE DIETE
PERSONALIZATE

16 M 2015 00924

11/02/2015 S.C. STAR STORAGE S.R.L.

EGIDA

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2015 00925

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/02/2015 S.C. STAR STORAGE S.R.L.

SIGURA

18 M 2015 00926

11/02/2015 PADURE GHEORGHE

Expo-Hotel

19 M 2015 00927

11/02/2015 PADURE GHEORGHE

Hora Romaneasca

20 M 2015 00928

11/02/2015 S.C. PRIMO MIX FOOD S.R.L.

PRIMO mix food

21 M 2015 00929

11/02/2015 S.C. INPAKET INTERNATIONAL
S.R.L.

inpaket

22 M 2015 00930

11/02/2015 IRESCU GHEORGHE

Galaxia Market

23 M 2015 00931

11/02/2015 ADVANCED STUDIES AND
RESEARCH CENTER S.R.L.

TERRASIGNA

24 M 2015 00932

11/02/2015 ION CHINDRIÔ

CIS WORK (ÎMPREUN{ CU CIS,
CONSTRUIM ÎN VIITOR!)

2

Denumire
Marc|
(540)
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(210) M 2015 00659
(151) 11/02/2015
(732) BOSIOC GEORGE VALENTIN,
Aleea Trandafirilor, nr. 6, bl. 6, sc. 1,
Jud. Caraş-Severin, , BOCŞA
ROMANIA
(540)

FBI-FullBodyIgnition

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00826
(151) 11/02/2015
(732) S.C. SB SOFTWARE S.R.L., Str.
Pelbartus de Timişoara nr. 1, et. 6, ap.
43, judeţul Timiş, 300649,
TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270503; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00673
(151) 11/02/2015
(732) MIHALACHI VICTOR, Str. Ştefan
Luchian nr. 22, et. 7, ap. 44, judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA
(540)

SOMAX
(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu,
verde
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

IPOS Intelligent point of sale
(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, turquaz, verde, cachi
(531) Clasificare Viena:241709; 241725;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator adaptat pentru
utilizarea în operarea calculatoarelor;
instrucţiuni de operare şi utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare şi software
de calculator, îndeosebi pe dischete sau
CD-ROM-uri; software pentru sisteme de
operare pe calculator; software pentru serverul
de acces la reţea; software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare; software
de operare pe calculator pentru mainframe-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00928
(151) 11/02/2015
(732) S.C. PRIMO MIX FOOD S.R.L.,
Calea Griviţei nr. 176, bl. R, sc. 1, ap.
21, sector 1, 010748, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

PRIMO mix food

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00929
(151) 11/02/2015
(732) S.C. INPAKET INTERNATIONAL
S.R.L., Aleea Cricovul Sărat nr. 3, bl.
14, sc. C, ap. 36, sector 4, 041534,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
inpaket

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, albastru
(531) Clasificare Viena:011523; 270502;
270509; 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) destinaţi/e industriei.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00916
(151) 11/02/2015
(732) S.C. MOBILE MARY MARKET
S.R.L., Str. Johann S. Bach nr. 12, bl.
50, sc. C, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)
WOW MOM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 00917
(151) 11/02/2015
(732) PUIU ANDREEA, Str. Fabrica de
Chibrituri nr. 23, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 00930
(151) 11/02/2015
(732) IRESCU GHEORGHE, Str. Ştefan
cel Mare nr. 33, bl. 30, sc. 5, et. 1, ap.
136, sector 2, 021131, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Galaxia Market

Bucureşti Bazarul cu amintiri Tot ce-i
vechi e iarăşi nou! FONDAT ÎN 1990
TARGUL DE ANTICHITATI SI
VECHITURI

(591) Culori revendicate:bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Administrarea afacerilor comerciale;
organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale; servicii de marketing
comercial; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare si de
vânzare, comercializare de mărfuri.
36 Servicii financiare.
42 Construirea unei platforme de Internet
pentru comerţul electronic (crearea şi
menţinerea de site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:maro, gri închis,
roşu, bej, maro, ocru
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
110119; 110120; 110314; 150303;
160111; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; saci şi pungi din plastic

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/02/2015

pentru ambalat; cutii din carton pentru
ambalat; recipiente din hârtie pentru ambalat;
materiale din plastic pentru ambalat; hârtie
pentru ambalat; coli de hârtie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea şi coordonarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale;
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare; promovare de
târguri în scop comercial ; publicitate online;
închiriere de standuri de vânzare; închiriere de
panouri şi spaţii publicitare; închiriere de
spaţii publicitare pe siteuri web şi online;
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială; închiriere de
distribuitoare automate acţionate cu
fisa/cartelă; închiriere de fotocopiatoare;
vânzare engros şi en detail a produselor de
larg consum (inclusiv online); vânzare de
antichităţi (inclusiv online); servicii de analiză
de piaţă privind disponibilitatea antichităţilor;
servicii de analiză de piaţă privind vânzarea
de antichităţi; vânzarea de produse de
anticariat (inclusiv online); vânzarea de
produse electronice (inclusiv online); vânzare
de bijuterii (inclusiv online); vânzare de cărţi
(inclusiv online).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; închiriere de
apartamente; închiriere de spaţii de birouri;
închiriere de locuinţe; închiriere de spaţii
comerciale; închiriere de săli de expoziţii;
închiriere de centre de afaceri; închiriere
proprietăţi imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri educative, culturale şi de
divertisment; conferinţe, expoziţii şi
concursuri; expoziţii de artă; organizare de
spectacole; cabarete şi discoteci; servicii de
cluburi (discoteci); spectacole muzicale şi
artistice.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară; servicii de restaurant;
servicii de bar; cafenele; snack baruri; baruri
de cocteiluri; fast fooduri; cantine; catering;
bufet cu autoservire; bodegi de vinuri;
ceainării; creşe de copii; case de vacanţă;
hoteluri; hosteluri; pensiuni; hanuri turistice;
organizare de recepţii pentru nunţi (mâncare şi
băutură); organizare de banchete; pizzerii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00912
(151) 11/02/2015
(732) OCHIAN AURELIAN LEONARD,
B-dul. Gheorghe Şincai nr. 9, bl. 3, sc.
C, et. 5, ap. 21, sector 4, 040312,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

DOZ

(531) Clasificare Viena:270502;
(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.
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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 00914
(151) 11/02/2015
(732) S.C. DSG SECURITY S.R.L., Str.
Anul 1848 nr. 20, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00913
(151) 11/02/2015
(732) PORKOLAB DORIN IANOS, Str.
Urziceni nr. 1, bl. 18, sc. B, ap. 9,
Judeţul 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
(540)

Kafea
(531) Clasificare Viena:260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

DSG security
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:010110; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00915
(151) 11/02/2015
(732) MATEI NAGHI LIVIU CODRUŢ,
Str. Berevoeşti nr. 1, bl. E8, et. 2, ap.
6, judeţul Prahova, , VĂLENII DE
MUNTE 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 00918
(151) 11/02/2015
(732) S.C. ADSERVIO SOCIAL
INOVATION S.R.L., Str. Eternitate
nr. 21, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

(540)

SEERI Sistem Educaţional Electronic de
Responsabilizare prin Informare
(591) Culori revendicate:roşu, negru

ZEN
(531) Clasificare Viena:240903; 260118;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea cu referire la serviciile
din clasele 41, 43.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270515; 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 magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alţe suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software de
calculatoare, extinctoare.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00931
(151) 11/02/2015
(732) ADVANCED STUDIES AND
RESEARCH CENTER S.R.L., Str.
Zizin nr. 1, bl. F10C, sc. 4, et. 1, ap.
104, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI
(540)

TERRASIGNA
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
293 C), verde (pantone 361C)
(531) Clasificare Viena: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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoar, extinctoare.
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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00919
(151) 11/02/2015
(732) BERARIA H S.R.L., Str. Kiseleff nr.
32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ORASUL CU CHEF DE VIATA
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00932
(151) 11/02/2015
(732) ION CHINDRIŞ, Str. Principală nr.
674, Judeţul Timiş, 307375,
SÂNANDREI ROMANIA
(540)
CIS WORK (ÎMPREUNĂ CU CIS,
CONSTRUIM ÎN VIITOR!)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

(210) M 2015 00924
(151) 11/02/2015
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul
Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

EGIDA
(591) Culori revendicate:argintiu (pantone
877), orange (pantone 1665), turcoaz
(pantone 3135)
(531) Clasificare Viena:011503; 241725;
270502; 290113;
(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alti suporţi de
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu prelata; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00925
(151) 11/02/2015
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul
Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

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 prelata; case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00926
(151) 11/02/2015
(732) PADURE GHEORGHE, Str.
Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA

SIGURA
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
286), orange (pantone 021), cardinal
(pantone 185)
(531) Clasificare Viena:250720; 250721;
270502; 290113;
(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,

(540)
Expo-Hotel
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00927
(151) 11/02/2015
(732) PADURE GHEORGHE, Str.
Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 00921
(151) 11/02/2015
(732) S.C. MURKER S.R.L., Str. Gura
Ialomiţei nr. 5, bl. PC8, sc. B, et. 2, ap.
16, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Hora Romaneasca
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
EFES RESTAURANT & CAFE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00920
(151) 11/02/2015
(732) S.C. YOLANS COM S.R.L., Str.
Calea Bucureşti nr. 100, judeţul
Braşov, 500418, BRAŞOV
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:070508; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00922
(151) 11/02/2015
(732) COMSA CORNEL GEORGE, Bdul.
Decebal nr. 26, bl. S2, sc. 1, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

YOLANS TOP PRINTING SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, negru
(531) Clasificare Viena:030725; 270521;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

PN PARTIDUL NOSTRU
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270502; 290112;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00923
(151) 11/02/2015
(732) S.C. VERA MED CLUB FAMILY
S.R.L., Aleea Negru-Vodă nr. 2, bl.
C4,sc. A, et. 4, ap. 17, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI
(540)

VERA DAGHIE DIETE
PERSONALIZATE
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:050313; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

