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Cereri Mărci publicate în 18/12/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 08161 11/12/2015 ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA

CONSUMATORILOR DIN ROMANIA
APC ROMÂNIA Vocea
Consumatorilor

2 M 2015 08162 11/12/2015 S.C. HERBAGETICA S.R.L. GINKO CURCUMIN 95

3 M 2015 08163 11/12/2015 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HERBAGETICA ZEOLIT Detox +
Extracte Standardizate

4 M 2015 08164 11/12/2015 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE
DIN MAREA NEAGRĂ

RBSTA

5 M 2015 08165 11/12/2015 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE
DIN MAREA NEAGRĂ

ARCOMN

6 M 2015 08166 11/12/2015 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE
DIN MAREA NEAGRĂ

ROMANIAN BLACK SEA
TITLEHOLDERS ASSOCIATION

7 M 2015 08167 11/12/2015 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE
DIN MAREA NEAGRĂ

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE
DIN MAREA NEAGRĂ

8 M 2015 08168 11/12/2015 S.C. SPEAKERS CLUB S.R.L. Speakers CLUB Inform. Influence.
Inspire.

9 M 2015 08169 11/12/2015 PADURARIU GHEORGHE IULIAN PONY carsharing

10 M 2015 08170 11/12/2015 S.C. VALUT BUSINESS GROUP
S.R.L.

THE LUNCH BOX EVERYTIME
ANYWHERE A se consuma de
preferinţă cu POFTĂ!

11 M 2015 08172 11/12/2015 TABLA IONEL SECURITY CHECK

12 M 2015 08175 11/12/2015 S.C. IFMA S.A. MP IFMA

13 M 2015 08176 11/12/2015 RUSU CONSTANTIN-DAN mercury lighting

14 M 2015 08177 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. Caii de la Letea

15 M 2015 08178 11/12/2015 SPITALUL CLINIC DE URGENTA
PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA

ALOPEDI împreună, pentru
sănătatea copiilor!

16 M 2015 08179 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. Caii de la Letea

17 M 2015 08180 11/12/2015 S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L. AMMD Annual Meeting for Meat and
Dairy

18 M 2015 08181 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. Lotca
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19 M 2015 08182 11/12/2015 S.C. EXPERT TOOLS S.R.L. Expert tools

20 M 2015 08183 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. LOTCA

21 M 2015 08184 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. aligole

22 M 2015 08185 11/12/2015 S.C. BONIMA S.R.L. Oktoberfest

23 M 2015 08186 11/12/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. Aligole

24 M 2015 08187 11/12/2015 S.C. AZUGA WATERS S.R.L. TĂRÂMUL APELOR

25 M 2015 08188 11/12/2015 COMPLEX TURISTIC
INTERNATIONAL DOI COCOSI S.R.L.

COMPLEX TURISTIC
INTERNAŢIONAL DOI COCOŞI La
doi cocoşi Cel mai bun pui la ceaun

26 M 2015 08189 11/12/2015 QUANTUM DATA SCIENCE S.R.L. QUANTUM

27 M 2015 08190 11/12/2015 QUANTUM DATA SCIENCE S.R.L. QUANTUM DATA

28 M 2015 08191 11/12/2015 QUANTUM DATA SCIENCE S.R.L. QUANTUM DATA SCIENCE

29 M 2015 08192 11/12/2015 Lotto Logic Limited Rezultate Loto

30 M 2015 08193 11/12/2015 PRO TV S.R.L. SUPRAVIEŢUITORUL

31 M 2015 08194 11/12/2015 TISO ALESSANDRO
VIZIREANU ANCA GABRIELA

Real Românesc

32 M 2015 08195 11/12/2015 TISO ALESSANDRO
VIZIREANU ANCA GABRIELA

REAL ROMÂNESC

33 M 2015 08196 11/12/2015 British American Tobacco (Brands)
Limited

NEOSTIKS

34 M 2015 08198 11/12/2015 CASA DE VINURI CONSTANTIN SI
ELENA

CĂLĂTORIA GUSTULUI

35 M 2015 08199 11/12/2015 LUCA PETRU CIPRIAN ROSE - MARY Kindergarten & After
School

36 M 2015 08200 11/12/2015 Kaufland Warenhandel GmbH & Co.
KG

TIBERIUS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 11/12/2015

3

(210) M 2015 08181
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Lotca

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08182
(151) 11/12/2015
(732) S.C. EXPERT TOOLS S.R.L., Aleea

Pelican nr. 7, bl. AV32, sc. D, ap. 41,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Expert tools

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270511; 270517; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08183
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LOTCA

  
(531) Clasificare Viena:030707; 060301;

070106; 070125; 270501; 270504;
270508;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08184
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

aligole

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08185
(151) 11/12/2015
(732) S.C. BONIMA S.R.L., Poarta Schei

nr. 13, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Oktoberfest
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(591) Culori revendicate:maro, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:261113; 270502;
270504; 270511; 270512; 290113;  

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

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 funcţioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
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 învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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.
30 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08186
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Aligole

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  

(531) Clasificare Viena:261106; 261325;
270501; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08187
(151) 11/12/2015
(732) S.C. AZUGA WATERS S.R.L., Bdul

Pipera nr. 1/I, cladirea Admin,
D+P+M+4E, intrarea B, et. 4, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL IOANA
ALINA, Str. Banul Udrea nr. 4, bl.
G8, sc. A, et. 2, ap. 28, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TĂRÂMUL APELOR

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:030721; 030724;

050503; 060311; 060312; 071522;
250113; 250119; 250125; 270508;
290115;  

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

5 Ape minerale şi băuturi răcoritoare dietetice
(pentru uz medical).

16 Ambalaj (papetărie).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor
pentru ape minerale şi băuturi răcoritoare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
( inclusiv extracţii ape minerale).
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii (inclusiv
îmbuteliere ape minerale).
40 Tratamente ape minerale (îmbogăţire cu
carbon).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 11/12/2015

7

(210) M 2015 08188
(151) 11/12/2015
(732) C O M P L E X  T U R I S T I C

INTERNATIONAL DOI COCOSI
S.R.L., Şos. Bucureşti-Târgovişte nr.
8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

COMPLEX TURISTIC
INTERNAŢIONAL DOI COCOŞI La doi
cocoşi Cel mai bun pui la ceaun

(531) Clasificare Viena:030703; 090110;
260416; 260418; 270501; 270503;
270508; 270511;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară; pensiuni;
servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente, bufete cu autoservire,
cafenele, cafenele-restaurant, cantine, servicii
hoteliere, închiriere de corturi, închiriere de
săli de reuniune, închiriere de scaune, mese,

veselă şi lenjerie de masă, închirieri de spaţii
de cazare temporară; prepararea şi vânzarea
mâncărurilor gătite (alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08190
(151) 11/12/2015
(732) QUANTUM DATA SCIENCE

S.R.L., Str. Praga, nr. 3, et. 3, birou, 7,
sector 1, 011801, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QUANTUM DATA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; servicii de publicitate
şi reclamă; servicii de publicitate şi de
promovare, şi anume, creare de identităţi
corporative şi de marcă pentru terţi; redactare
de texte publicitare; servicii redacţionale,
servicii de editare, editare de presă şi
publicitate scrisă; producţie şi diseminare de
anunţuri publicitare; închiriere de material
publicitar; publicitate şi reclamă în presă, pe
panouri publicitare, radio şi televiziune;
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului comercial; publicitate prin
marketing direct; servicii de promovare;
servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie; relaţii publice; informaţii
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statistice şi procesare; procesare de date;
servicii de promovare de bunuri şi servicii din
cadrul diverselor industrii prin distribuirea de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi
prin acordarea de consiliere pentru
promovarea vânzărilor; organizare de
evenimente, expoziţii; furnizarea on-line a
serviciilor menţionate anterior, dintr-o bază de
date informatică sau de pe internet cu scop
publicitar şi comercial; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; servicii de
informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai susmenţionate. 
38 Telecomunicaţii; folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmite
date, conţinut audio şi video pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de producţie şi
postproducţie de materiale audio, materiale
video şi servicii aferente acestora pentru
i n d u s t r i a  d e  p u b l i c i t a t e ,  f i l me
cinematografice, materiale video; servicii de
studio digital, servicii de producţie digitală;
editarea şi intensificarea sunetelor;
suprapunere de dialoguri, muzică, efecte
sonore, dialoguri şi naraţiuni; post-producţie
video, post-producţie audio; adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, medii digitale şi filme; producţie
şi efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune; producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în
reţea şi închiriere de programe de radio şi
televiziune incluzând materiale publicitare,
divertisment interactiv, înregistrări de filme,
video şi sonore; organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, concursuri cu
premii, concursuri, concerte şi evenimente;
inclusiv toate serviciile menţionate mai sus
prestate on-line dintr-o reţea de calculatoare
sau prin internet sau extraneturi.

42 Design - creaţie şi grafică; activităţi
fotografice; design de software; crearea,
proiectarea şi mentenanţă de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date; crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse şi de servicii
ale terţilor; crearea de materiale digitale
pentru publicitate şi marketing; crearea şi
dezvoltarea de publicitate online în folosul
terţilor; găzduirea de site-uri web; dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio
şi video pe internet; gestionare şi dezvoltare
de conţinut web; planificarea şi proiectarea
sistemelor de calculator ce integrează
hardware, software şi tehnologii de informaţii;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; dezvoltare de
aplicaţii software folosite pentru publicitate
online şi pentru marketing pe suporturi media
sociale; servicii în domeniul motorului de
căutare pe internet; servicii de prelucrare a
datelor, elaborare de rapoarte specializate pe
baza datelor furnizate de către clienţi,
asigurarea prelucrării automate a datelor;
servicii de introducere a datelor, inclusiv
activităţi de rulare a bazei de date (executare
funcţiuni); servicii de informaţii, de consiliere
şi consultanţă privind serviciile mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08161
(151) 11/12/2015
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

P R O T E C T I A
C O N S U M A T O R I L O R  D I N
ROMANIA, Str. Mr. Av. Stefan
Sanatescu nr. 44, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe
Ştefan nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

APC ROMÂNIA Vocea Consumatorilor

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270510;

270512; 270522; 290112;  

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

16 Publicaţii periodice; reviste, ziare, broşuri,
ghiduri, pliante.
35 Servicii editoriale şi redacţionale cu scop
publicitare; servicii publicitare.
41 Servicii de publicare; servicii de publicare
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08162
(151) 11/12/2015
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Florilor nr. 1085, Judeţul Braşov, ,
PODU OLTULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

GINKO CURCUMIN 95

(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; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08163
(151) 11/12/2015
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Florilor nr. 1085, Judeţul Braşov, ,
PODU OLTULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

HERBAGETICA ZEOLIT Detox +
Extracte Standardizate

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
mov, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240905;

240908; 241314; 250119; 260116;
260118;  

(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; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08164
(151) 11/12/2015
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  A

C O N C E S I O N A R I L O R
OFFSHORE DIN MAREA
NEAGRĂ, Calea Floreasca nr. 169 A,
Corpul A, et. 4, biroul 2099, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RBSTA

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240701;

240711; 261112; 270501; 270502;  
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(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08191
(151) 11/12/2015
(732) QUANTUM DATA SCIENCE

S.R.L., Str. Praga, nr. 3, et. 3, birou, 7,
sector 1, 011801, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QUANTUM DATA SCIENCE

(591) Culori revendicate:bleumarin închis

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

270508; 270510; 290104;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; servicii de publicitate
şi reclamă; servicii de publicitate şi de
promovare, şi anume, creare de identităţi
corporative şi de marcă pentru terţi; redactare
de texte publicitare; servicii redacţionale,
servicii de editare, editare de presă şi
publicitate scrisă; producţie şi diseminare de
anunţuri publicitare; închiriere de material
publicitar; publicitate şi reclamă în presă, pe
panouri publicitare, radio şi televiziune;
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului comercial; publicitate prin
marketing direct; servicii de promovare;
servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie; relaţii publice; informaţii
statistice şi procesare; procesare de date;
servicii de promovare de bunuri şi servicii din
cadrul diverselor industrii prin distribuirea de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi prin
acordarea de consiliere pentru promovarea
vânzărilor; organizare de evenimente,
expoziţii; furnizarea on-line a serviciilor
menţionate anterior, dintr-o bază de date
informatică sau de pe internet cu scop
publicitar şi comercial; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; servicii de
informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai sus menţionate.
38 Telecomunicaţii; folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmită
date, conţinut audio şi video pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de producţie şi
postproducţie de materiale audio, materiale
video şi servicii aferente acestora pentru
industria de publicitate, filme cinematografice,
materiale video; servicii de studio digital,
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servicii de producţie digitală; editarea şi
intensificarea sunetelor; suprapunere de
dialoguri, muzică, efecte sonore, dialoguri şi
naraţiuni; post-producţie video, post-producţie
audio; adăugarea de efecte vizuale şi de
grafică la benzi video, benzi audio, medii
digitale şi filme; producţie şi efecte speciale
pentru materiale publicitare, filme şi
televiziune; producţie, prezentare, distribuţie,
difuzare simultană, distribuire în reţea şi
închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi
sonore; organizare, producţie şi prezentare de
spectacole, concursuri cu premii, concursuri,
concerte şi evenimente; inclusiv toate
serviciile menţionate mai sus prestate on-line
dintr-o reţea de calculatoare sau prin internet
sau extraneturi.
42 Design - creaţie şi grafică; activităţi
fotografice; design de software; crearea,
proiectarea şi mentenanţă de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date; crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse şi de servicii
ale terţilor; crearea de materiale digitale
pentru publicitate şi marketing; crearea şi
dezvoltarea de publicitate online în folosul
terţilor; găzduirea de site-uri web; dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio
şi video pe internet; gestionare şi dezvoltare
de conţinut web; planificarea şi proiectarea
sistemelor de calculator ce integrează
hardware, software şi tehnologii de informaţii;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; dezvoltare de
aplicaţii software folosite pentru publicitate
online şi pentru marketing pe suporturi media
sociale; servicii în domeniul motorului de

căutare pe internet; servicii de prelucrare a
datelor, elaborare de rapoarte specializate pe
baza datelor furnizate de către clienţi,
asigurarea prelucrării automate a datelor;
servicii de introducere a datelor, inclusiv
activităţi de rulare a bazei de date (executare
funcţiuni); servicii de informaţii, de consiliere
şi consultanţă privind serviciile mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08192
(151) 11/12/2015
(732) Lotto Logic Limited, 2nd Floor

Radisson Court, 219 Long Lane, SE1
4PR, LONDON REGATUL UNIT 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

Rezultate Loto

  
(531) Clasificare Viena:050306; 050521;

260416; 260418; 270508; 270510;
270524;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Jocuri, jocuri de noroc, pariuri şi servicii
de loterie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08193
(151) 11/12/2015
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache

Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

SUPRAVIEŢUITORUL

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;

activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi meţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08194
(151) 11/12/2015
(732) TISO ALESSANDRO, Str. Sibiu nr.

4, bl. OD2, sc. 6, et. 5, ap. 202, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VIZIREANU ANCA GABRIELA,
Str. Corvinilor nr. 15, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Real Românesc

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, galben, galben închis, roşu,
roşu închis

  
(531) Clasificare Viena:240701; 240715;

240723; 260406; 260412; 260416;
270501; 270508; 290113;  

(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.
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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 artişi; 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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite in construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
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.
30 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.
31 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08195
(151) 11/12/2015
(732) TISO ALESSANDRO, Str. Sibiu nr.

4, bl. OD2, sc. 6, et. 5, ap. 202, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VIZIREANU ANCA GABRIELA,
Str. Corvinilor nr. 15, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REAL ROMÂNESC

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:240715; 240723;

270501; 270504; 270508; 270511;
270512; 290113;  

(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;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite in construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
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.
30 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.
31 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08196
(151) 11/12/2015
(732) British American Tobacco (Brands)

Limited, Globe House, 4 Temple
Place, WC2R 2PG, LONDON
REGATUL UNIT 

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

(540)

NEOSTIKS

(300) Prioritate invocată:
 34633/21/07/2015/AD
  

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

9 Baterii pentru dispozitive electronice care
sunt folosite pentru încălzit tutunul,
încărcătoare de baterii pentru dispozitive
electronice care sunt folosite pentru încălzit
tutunul, încărcătoare, încărcătoare USB pentru
dispozitive electronice care sunt folosite
pentru încălzit tutunul, încărcătoare de maşină
pentru dispozitive care sunt folosite pentru
încălzit tutunul.
11 Vaporizatoare electronice, aparate pentru
încălzit lichide sau tutun, aparate pentru
generarea de vapori, vaporizator cu fir.
34 Tigari; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08198
(151) 11/12/2015
(732) CASA DE VINURI CONSTANTIN

SI ELENA, Str. Bucureşti, nr. 5, Km
5, Jud. Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

CĂLĂTORIA GUSTULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08199
(151) 11/12/2015
(732) LUCA PETRU CIPRIAN, Str. Petre

Ispirescu, nr. 64, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROSE - MARY Kindergarten & After
School

(531) Clasificare Viena:020508; 020522;
020524; 250119; 261111; 261113;
261114; 270502; 270503; 270504;
270511; 270512;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de supraveghere,
instruire şi învăţare pentru şcolari şi
preşcolari; învăţământ; servicii de organizare
de timp liber; orientare profesională;
organizarea de cursuri (educaţie sau
divertisment); creţă (educaţie), internat
preşcolar, gradiniţă; predarea de limbi străine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08200
(151) 11/12/2015
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(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

(540)

TIBERIUS

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

32 Bere; bere fără alcool; băuturi mixte pe
bază de bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08165
(151) 11/12/2015
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  A

C O N C E S I O N A R I L O R
OFFSHORE DIN MAREA
NEAGRĂ, Calea Floreasca nr. 169 A,
Corpul A, et. 4, biroul 2099, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARCOMN

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240711;

261112; 270501; 270502; 270701;
290114;  

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08189
(151) 11/12/2015
(732) QUANTUM DATA SCIENCE

S.R.L., Str. Praga, nr. 3, et. 3, birou, 7,
sector 1, 011801, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QUANTUM

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii ale
agenţiilor de publicitate; servicii de publicitate
şi reclamă; servicii de publicitate şi de
promovare, şi anume, creare de identităţi
corporative şi de marcă pentru terţi; redactare
de texte publicitare; servicii redacţionale,
servicii de editare, editare de presă şi
publicitate scrisă; producţie şi diseminare de
anunţuri publicitare; închiriere de material
publicitar; publicitate şi reclamă în presă, pe
panouri publicitare, radio şi televiziune;
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului comercial; publicitate prin
marketing direct; servicii de promovare;
servicii de cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie; relaţii publice; informaţii
statistice şi procesare; procesare de date;
servicii de promovare de bunuri şi servicii din
cadrul diverselor industrii prin distribuirea de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), audio şi vizuale şi prin
acordarea de consiliere pentru promovarea
vânzărilor; organizare de evenimente,
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expoziţii; furnizarea on-line a serviciilor
menţionate anterior, dintr-o bază de date
informatică sau de pe internet cu scop
publicitar şi comercial; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; servicii de
informaţii, de consiliere şi consultanţă privind
serviciile mai susmenţionate. 
38 Telecomunicaţii; folosirea de tehnologii de
difuzare care permit utilizatorilor să transmite
date, conţinut audio şi video pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de producţie şi
postproducţie de materiale audio, materiale
video şi servicii aferente acestora pentru
i n d u s t r i a  d e  p u b l i c i t a t e ,  f i l m e
cinematografice, materiale video; servicii de
studio digital, servicii de producţie digitală;
editarea şi intensificarea sunetelor;
suprapunere de dialoguri, muzică, efecte
sonore, dialoguri şi naraţiuni; post-producţie
video, post-producţie audio; adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, medii digitale şi filme; producţie
şi efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune; producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în
reţea şi închiriere de programe de radio şi
televiziune incluzând materiale publicitare,
divertisment interactiv, înregistrări de filme,
video şi sonore; organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, concursuri cu
premii, concursuri, concerte şi evenimente;
inclusiv toate serviciile menţionate mai sus
prestate on-line dintr-o reţea de calculatoare
sau prin internet sau extraneturi.
42 Design - creaţie şi grafică; activităţi
fotografice; design de software; crearea,
proiectarea şi mentenanţă de site-uri web,
aplicaţii software, baze de date; crearea şi
dezvoltare de materiale publicitare digitale
pentru promovarea de produse şi de servicii
ale terţilor; crearea de materiale digitale

pentru publicitate şi marketing; crearea şi
dezvoltarea de publicitate online în folosul
terţilor; găzduirea de site-uri web; dezvoltare
de tehnologii de difuzare care permit
utilizatorilor să transmită date, conţinut audio
şi video pe internet; gestionare şi dezvoltare
de conţinut web; planificarea şi proiectarea
sistemelor de calculator ce integrează
hardware, software şi tehnologii de informaţii;
activităţi de management şi exploatare a
sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi
servicii conexe ale acestora; dezvoltare de
aplicaţii software folosite pentru publicitate
online şi pentru marketing pe suporturi media
sociale; servicii în domeniul motorului de
căutare pe internet; servicii de prelucrare a
datelor, elaborare de rapoarte specializate pe
baza datelor furnizate de către clienţi,
asigurarea prelucrării automate a datelor;
servicii de introducere a datelor, inclusiv
activităţi de rulare a bazei de date (executare
funcţiuni); servicii de informaţii, de consiliere
şi consultanţă privind serviciile mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08166
(151) 11/12/2015
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  A

C O N C E S I O N A R I L O R
OFFSHORE DIN MAREA
NEAGRĂ, Calea Floreasca nr. 169 A,
Corpul A, et. 4, biroul 2099, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN BLACK SEA
TITLEHOLDERS ASSOCIATION

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240701;

240711; 261112; 270501; 270502;
290114;  

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08167
(151) 11/12/2015
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  A

C O N C E S I O N A R I L O R
OFFSHORE DIN MAREA
NEAGRĂ, Calea Floreasca nr. 169 A,
Corpul A, et. 4, biroul 2099, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
CONCESIONARILOR OFFSHORE DIN
MAREA NEAGRĂ

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240701;

240711; 261112; 270501; 270502;
290114;  

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08172
(151) 11/12/2015
(732) TABLA IONEL, Str. Prepelicarului

nr. 25, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SECURITY CHECK

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08168
(151) 11/12/2015
(732) S.C. SPEAKERS CLUB S.R.L., Str.

Amurgului nr. 51 C, Judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

Speakers CLUB Inform. Influence.
Inspire.

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), albastru (pantone 654 C)

  
(531) Clasificare Viena:160104; 160125;

180506; 241701; 260116; 270508;
270509; 270510; 270515; 290113;  

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

35 Servicii de vânzare de audiobook-uri, cărţi,
cd-uri, dvd-uri, ghiduri, activităţi de PR
(relaţii publice) şi marketing.
41 Organizare seminarii; organizare
conferinţe; organizare workshop-uri;
organizare traininguri; organizare diverse
evenimente (agenţie organizare evenimente)
cu scop cultural sau educativ; organizare
tabere educative; agenţie de speakeri
(vorbitori în public); concepere; coaching
(instruire); programe educaţionale online;
certificări de traineri, speakeri sau coach
(instructori) pentru alte persoane.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08175
(151) 11/12/2015
(732) S.C. IFMA S.A., Şos. Bucureşti -

Târgovişte nr. 12 A, corp B, judeţul
I l f o v ,  0 7 7 1 3 5 ,  C O M U N A
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

MP IFMA

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

270508; 270509; 290112;  

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

7 Soare pentru persoane şi mărfuri.
37 Servicii de montaj ascensoare; întreţinere
şi reparaţii.
42 Proiectare; asistenţă tehnică.
45 Servicii de supraveghere a proprietăţii
industriale în internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08176
(151) 11/12/2015
(732) RUSU CONSTANTIN-DAN, Sat

Cocosesti nr. 1B, jud. Prahova, ,
COMUNA PAULESTI ROMANIA 

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

(540)

mercury lighting

(591) Culori revendicate:gri, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270504;

270508; 270510; 270511; 270512;
290113;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 11/12/2015

22

(210) M 2015 08177
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

Caii de la Letea

  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08178
(151) 11/12/2015
(732) S P I T A L U L  C L I N I C  D E

URGENTA PENTRU COPII
CLUJ-NAPOCA, Str. Moţilor nr.
66-68, jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

ALOPEDI împreună, pentru sănătatea
copiilor!

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru, violet, portocaliu,
galben, roşu, maro, crem

  
(531) Clasificare Viena:010307; 010311;

010315; 010320; 020501; 020508;
020723; 090110; 160111; 270501;
290115;  

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

38 Servicii telefonice şi telecomunicaţii;
comunicaţii prin telefon, prin calculator şi
terminale de calculator; servicii de
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telecomunicaţii telefonice şi de transmisie de
mesaje, transmisie de mesaje şi imagini prin
intermediul calculatorului, de apeluri
telefonice; servicii de centrale telefonice;
transfer servicii de telefonie interactive
destinate sfaturilor medicale pediatrice prin
internet şi prin intermediul reţelelor de
telefonie fixă şi mobilă.
44 Servicii medicale; servicii ale clinicilor
medicale; servicii de asistenţă medicală;
furnizare de informaţii în legatură cu
conţinuturi medicale; informaţii şi consultanţă
în legătură cu serviciile medicale prin telefon.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08179
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.

General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

Caii de la Letea

(531) Clasificare Viena:030301; 030317;
030324; 261325; 270501; 270508;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08180
(151) 11/12/2015
(732) S.C. MAD PIXEL MEDIA S.R.L.,

Str. Gheorghe Ştefan nr. 16, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AMMD Annual Meeting for Meat and
Dairy

(591) Culori revendicate:albastru, grena
  
(531) Clasificare Viena:260106; 260112;

261107; 261108; 270501; 270502;
270508; 270522; 290113;  
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(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08169
(151) 11/12/2015
(732) PADURARIU GHEORGHE

IULIAN, Bdul. Carol I, nr. 47, et. 4,
ap. 09, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PONY carsharing

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

270501; 270509; 270510; 290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08170
(151) 11/12/2015
(732) S.C. VALUT BUSINESS GROUP

S.R.L., Str. Domnească nr. 6, bl. P8,
ap. 15, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

THE LUNCH BOX EVERYTIME
ANYWHERE A se consuma de preferinţă
cu POFTĂ!

(591) Culori revendicate:maro, bej, alb,
negru
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(531) Clasificare Viena:190325; 241701;
250119; 260418; 270501; 2801;
290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; amestecuri de fructe uscate; nuci
comestibile preparate; amestecuri de fructe,
nuci şi legume preparate, uscate sau confiate
(în special merişor, stafide aurii, stafide brune,
stafide negre, agrişe, papaya, gutui, ananas,
caise, afine, morcov, ghimbir, cipsuri de
banane, aloe vera preparată pentru consum
uman, alune de pădure, caju, migdale, seminţe
de pin, seminţe de floarea soarelui, seminţe de
dovleac, arahide, alune crude în coajă, alune
crude decojite, năut crocant, nuci pecan);
batoane pe bază de nuci, fructe şi seminţe;

seminţe comestibile; cuprinse în această clasă;
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne.
30 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; biscuiţi; biscuiţi micşti; biscuiţi cu
fructe; sărăţele; grisine; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate;
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie); seminţe de cereale procesate;
batoane aperitiv pe bază de seminţe.

˜˜˜˜˜˜˜


