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Cereri M|rci publicate în data de 19/06/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 03957 12/06/2015 S.C. PHARMALINK S.R.L. GYNEK

2 M 2015 03958 12/06/2015 S.C. PREVENTIVE SECURITY
SERVICES S.R.L.

PREVENTIVE SECURITY
SERVICES

3 M 2015 03959 12/06/2015 S.C. BIOFARM S.A. KABNT

4 M 2015 03960 12/06/2015 S.C. DEMCAR 2000 S.R.L. DEMCAR Containerele nu
gandesc, dar sunt gandite

5 M 2015 03961 12/06/2015 S.C. ANTENA 3 S.A. BE E.U.

6 M 2015 03962 12/06/2015 S.C. CBA NORD VEST SC SoluÛia ta zilnic|! A mindennapok
megoldása!

7 M 2015 03963 12/06/2015 S.C. ALPHATEL BIS S.R.L. ALPHA RESIDENCE

8 M 2015 03964 12/06/2015 S.C. CROSS FRONTIER S.R.L. ROYAL SCHOOL

9 M 2015 03965 12/06/2015 P{TRU LAURENÚIU Best Rent BR LIMO-SERVICES
take the best, be confident

10 M 2015 03966 12/06/2015 P{TRU LAURENÚIU Best Rent Limousine

11 M 2015 03967 12/06/2015 P{TRU LAURENÚIU Shuttle Bus AIRPORT
TRANSFERS

12 M 2015 03968 12/06/2015 IACOB TUDOR native BOX

13 M 2015 03969 12/06/2015 MIHNEA VALERIU Bodark

14 M 2015 03970 12/06/2015 MAZILU MARIAN BOGDAN OMNIALEX

15 M 2015 03971 12/06/2015 PFA POPA OCTAVIAN AURELIAN ONLY ONE

16 M 2015 03972 12/06/2015 S.C. SUDOMETAL S.R.L.

17 M 2015 03974 12/06/2015 ÚEICU MANUEL ADRIAN COLAJ CAFE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 12/06/2015

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2015 03975 12/06/2015 SAVU LIVIA ENATURA

19 M 2015 03976 12/06/2015 ZBÎRCEA EUGEN Bazarul Verde

20 M 2015 03977 12/06/2015 INTER CONECTER S.R.L. DESSERT

21 M 2015 03978 12/06/2015 S.C. BISTRITA GUARD
SECURITY S.R.L.

BISTRITA GS

22 M 2015 03979 12/06/2015 SAVU LIVIA ESANATATEA

23 M 2015 03980 12/06/2015 INTER CONECTER S.R.L. CHOCOLATE PASSION

24 M 2015 03982 12/06/2015 DEUTSCHE TELEKOM AG ExperienÛe împreun|

25 M 2015 03983 12/06/2015 BADEA AURICA CAMELIA Tropical Tour O lume într-o
agenÛie

26 M 2015 03984 12/06/2015 FOMCO 2006 S.R.L. Dr. GPS

27 M 2015 03985 12/06/2015 ECOMOTIVE DEVELOPEMENT
S.R.L.

ecomotive

28 M 2015 03986 12/06/2015 FOMCO PRODIMPEX S.R.L. TraFIX NET CONDUCI LIBER

29 M 2015 03987 12/06/2015 CREDIUS IFN S.A. creditomat

30 M 2015 03988 12/06/2015 CIORNEI LAURENÚIU HACHI.RO cel mai bun serviciu!

31 M 2015 03989 12/06/2015 SANTHE FITOCEAINARIE S.R.L. SanThe FITOCEAIN{RIE

32 M 2015 03990 12/06/2015 SES DESIGN AMENAJARI
INTERIOARE S.R.L.

SES DESIGN AMENAJARI
INTERIOARE
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(210) M 2015 03974
(151) 12/06/2015
(732) ŢEICU MANUEL ADRIAN, Str.

Avram Iancu nr. 143B, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

COLAJ CAFE

(591) Culori revendicate:verde, roşu, kaki,
portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:100511; 260409;

260418; 270509; 270515; 290115;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 03975
(151) 12/06/2015
(732) SAVU LIVIA, Str. Episcop Ioan

Suciu nr. 6, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA 

(540)

ENATURA

(591) Culori revendicate:roşu, verde
 
(531) Clasificare Viena:270509; 2807;

290112;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari; suplimente dietetice; plasturi;
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03965
(151) 12/06/2015
(732) PĂTRU LAURENŢIU, Bld.

Constructorilor, nr. 25, bl. 25, sc. C,
et. 3, ap. 54, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Best Rent BR LIMO-SERVICES take the
best, be confident

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030102; 030122;

240115; 240117; 260415; 260416;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03966
(151) 12/06/2015
(732) PĂTRU LAURENŢIU, Bld.

Constructorilor, nr. 25, bl. 25, sc. C,
et. 3, ap. 54, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Best Rent Limousine

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03967
(151) 12/06/2015
(732) PĂTRU LAURENŢIU, Bld.

Constructorilor, nr. 25, bl. 25, sc. C,
et. 3, ap. 54, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Shuttle Bus AIRPORT TRANSFERS

(591) Culori revendicate:gri, bleu, verde,
portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:071522; 180501;

180503; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03968
(151) 12/06/2015
(732) IACOB TUDOR, Str. Adâncata. nr.

2, bl. P5, sc. B, et. 2, ap. 27, Jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

native BOX

(591) Culori revendicate:mov (pantone
228C), verde (pantone 362C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050315; 250119;

270507; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări, 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03969
(151) 12/06/2015
(732) MIHNEA VALERIU, Str. Intrarea

Craiovei nr. 1, bl. A5, sc. A, ap. 7,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bodark

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03970
(151) 12/06/2015
(732) MAZILU MARIAN BOGDAN, Str.

Soltuzului nr. 49A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMNIALEX

(591) Culori revendicate:bleu, bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:170301; 170302;

270501; 2807; 290112;  

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

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 03983
(151) 12/06/2015
(732) BADEA AURICA CAMELIA, Str.

Felix Aderca nr. 5, bl. 2, sc. A, et. 1,
ap. 1, judeţul Dolj, 200413,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Tropical Tour O lume într-o agenţie

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030716; 050102;

060603; 260115; 260116; 270502;
270510; 290114;  

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

39 Servicii ale agenţiilor turistice, prin
intermediul tur operatorilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03971
(151) 12/06/2015
(732) P F A  P O P A  O C T A V I A N

AURELIAN, Str. Aurel Vlaicu, nr.
44, bl. V16, sc. 2, et. 8, ap. 68, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ONLY ONE

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

9 Magneţi decorativi; publicaţii electronice
descărcabile; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice.
14 Ceasuri; cutii pentru ceasuri [prezentare];
inele de chei [brelocuri].
16 Hârtie, carton şi articole din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii, fotografii imprimate; papetărie;
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); publicaţii şi anume
reviste (lucrări scrise); publicaţii imprimate;
orare imprimate; produse de imprimerie;
reviste, ziare, cataloage, publicaţii periodice,
cărţi, cărţi pentru copii; cărţi documentare;
buletine informative; broşuri; pungi de hârtie;
albume; almanahuri; invitaţii (papetărie);
plicuri (papetărie); gravuri; gravuri
fotografice; litografe; fanioane; fluturaşi
publicitari; forme imprimate; folii pentru
documente, mape pentru documente,
portofolii; hârtie cu antet, coperte, cărţi de
vizită; semne de cărţi; afise, postere, imagini
murale; ornamente de hârtie; pixuri, creioane,
creioane pastel; cărţi postale, felicitări;

jurnale; carnete de notiţe; manuale; calendare;
publicaţii promoţionale; etichete, altele decât
din material textil.
18 Mape pentru documente, genţi, poşete,
rucsacuri, genţi pentru şcolari; ghiozdane;
cutii, din piele sau din carton imitaţie de piele;
articole din piele sau din imitaţie de piele;
portofele, şei şi curele de umăr; portchei;
portcarduri.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă; lenjerii;
huse pentru pat; bannere; suporturi de pahare
[garnituri pentru masă]; materiale textile
pentru baie; servetele de masă din material
textil; materiale din plastic [inlocuitoare de
ţesături]; saci de dormit [captuşeală]; feţe de
masă, nu din hârtie; prosoape din material
textil; paturi de călătorie [pături]; batiste din
material textil.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; cămăşi;
rochii; şorturi [îmbrăcăminte]; cravate; şepci
[articole pentru acoperirea capului]; curele;
halat; bentiţe [îmbrăcăminte]; uniforme;
pelerine; veste; şosete.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun; pistoale cu aer [jucării]; baloane;
mingi pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; cuburi [jocuri]; cuburi [jucării];
jocuri de construcţie; suporturi de lumânări
pentru crăciun; cărţi de joc; ornamente pentru
pomul de Crăciun; confetii; truse de magie;
discuri pentru jocuri; discuri zburtoare
[jucării]; jocuri; puzzle; zmeie; pălării din
hârtie pentru petreceri; jucării de plus; maşini
de jucărie la scară; scutere [jucării]; fluturaşi
(de badminton); ursuleţi de plus.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare; consultanţă pentru managementul
afacerilor; consultanţă pentru organizarea
afacerii; lucrări de birou; prezentarea
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produselor în medii de comunicare pentru
retail; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori [consiliere consumatori];
servicii de publicitate, publicitate online,
publicitate prin poştă, publicitate prin
corespondenţă directă, publicitate în aer liber,
publicitate radio; publicitate televizată;
marketing şi promovare; realizarea de
reclame; anunţuri publicitare; producţia de
clipuri publicitare; organizarea de expoziţii în
scopuri publicitare; relatii publice; conducerea
şi administrarea afacerilor; comerţul cu
ridicata şi cu amănuntul, permiţând clientilor
să vadă şi să achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă, sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; servicii de
import-export; informaţii comerciale.
38 Telecomunicaţii; furnizare de comunicaţii
prin radio; servicii de informare prin radio;
transmisie de informaţii prin radio; difuzare de
programe prin radio; servicii de
radiodifuziune prin internet; transmisia
asistata de computer a mesajelor şi imaginilor;
poştă electronică; transmisia mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator; transmiterea
newsletter-elor.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; livrari de bunuri şi produse;
servicii de ambalare; ambalarea bunurilor;
depozitare; depozitarea de produse;
depozitarea bunurilor.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
tipărire; imprimare fotografică; tipărire de
cărţi; servicii de tipărire de articole de
papetărie; servicii de tipărire digitală la cerere
de cărţi şi alte documente; asamblarea
personalizata a materialelor pentru alţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; servicii
de editare; servicii de editare computerizată;
publicare şi editare de materiale tipărite;

publicarea şi editarea cărţilor; editare de
publicaţii; fotografie; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile; publicarea cărtilor
şi jurnalelor electronice online; scrierea
textelor, altele decât textele publicitare;
compunerea textelor, altele decât textele
publicitare; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare; editari de casete video;
editare sau înregistrare de sunete şi imagini;
producţia de casete video; publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare;
divertisment radiofonic; emisiuni de radio
[programare]; producţia de emisiuni
radiofonice; montaj de programe radiofonice;
prezentare de programe radio; realizare de
programe de divertisment radiofonic.
42 Proiectare, creare, personalizare,
implementare şi administrare de pagini web;
servicii de design.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03972
(151) 12/06/2015
(732) S.C. SUDOMETAL S.R.L., Str.

Republicii nr. 157C, Jud. Bacău,
600304, BACĂU ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:bleu
  
(531) Clasificare Viena:250720; 261103;

261108; 290104;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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 alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03976
(151) 12/06/2015
(732) ZBÎRCEA EUGEN, Str. Emil

Racoviţă nr. 35-39, Vila AJ46, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

Bazarul Verde

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
  
(531) Clasificare Viena:050315; 050520;

270502; 290112;  

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

5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide: acaricide, algicide,
preparate chimice pentru tratarea
manei/mălurei care afecteaza grâul/preparate
chimice pentru tratarea mălurei care afecteaza
grâul; preparate chimice pentru tratarea
filoxerei; hârtie de prins muşte; lipici de prins
muşte/adezivi de prins muşte; preparate pentru
d i s t ruge rea  mu ş t e lo r ;  fung ic ide ;
ierbicide/preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare/substanţe pentru
distrugerea buruienilor; repelenţi pentru
insecte; repelenţi (fumigene) pentru insecte;
insecticide; pesticide; otrăvuri; otravă de

şobolani; repelenţi pentru câini; preparate
pentru exterminarea limacşilor; preparate
pentru distrugerea paraziţilor. 
31 Produse agricole, horticole, forestiere,
neincluse în alte clase; seminţe, plante şi flori
naturale, viţă-de-vie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 menţionată mai sus
respectiv: acaricide, algicide, preparate
chimice pentru tratarea manei/mălurei care
afecteaza grâul/preparate chimice pentru
tratarea mălurei care afecteaza grâul;
preparate chimice pentru tratarea filoxerei;
hârtie de prins muşte; lipici de prins
muşte/adezivi de prins muşte; preparate pentru
d i s t ruge rea  mu ş t e l o r ;  fung i c ide ;
ierbicide/preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare/substanţe pentru
distrugerea buruienilor; repelenţi pentru
insecte; repelenţi/fumigene pentru insecte;
insecticide; pesticide; otrăvuri; otravă de
şobolani; repelenţi pentru câini; preparate
pentru exterminarea limacşilor; preparate
pentru distrugerea paraziţilor şi din clasa 31
menţionatză mai sus, respectiv: produse
agricole, horticole, forestiere, neincluse în alte
clase; seminţe, plante şi flori naturale,
viţă-de-vie . 
37 Construirea de sisteme de irigaţii; servicii
de instalare şi reparaţii pentru dispozitivele de
irigaţii.
44 Servicii de horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03984
(151) 12/06/2015
(732) FOMCO 2006 S.R.L., Str. Principală

nr. 801E, judeţul Mureş, , CRISTESTI
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)

Dr. GPS

(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
020123; 090313; 260114; 260207;  

(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;
module de control (electrice sau electronice);

panouri de comandă; fire şi cabluri electrice şi
electronice; dispozitive de conexiune pentru
fire şi cabluri electrice şi electronice; aparat de
sistem de poziţionare globală (gps).
12 Anvelope şi camere de aer; piese şi
accesorii pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule; aeronave şi nave
spaţiale; caroserii pentru autovehicule;
remorci şi semiremorci; echipamente electrice
şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule; biciclete şi vehicule
pentru invalizi; mijloace de transport
(cuprinse în aceasta clasa).
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat;
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor cuprinse în clasele 9 şi 12,
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
pr in  in termediul  unui  s i te  web
specializat,astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; activităţi de
închiriere şi închirieri de maşini şi
echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
publicitate prin toate mijloacele, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări, de birou.
37 Servicii de construcţii, montaj, reparaţii şi
mentenanţă pentru produsele cuprinse în
clasele 9 şi 12; servicii de instalare, întreţinere
şi reparare produse hardware şi software,
aparate de telecomunicaţii, calculatoare şi
reţele de calculatoare, servere şi instalaţii de
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infrastructuri de stocare.
38 Telecomunicaţii; transmiterea şi livrarea de
date digitale, fotografii, fişiere audio, date,
informaţii şi semnale de imagine, prin
intermediul calculatoarelor, radio prin cablu şi
prin satelit, toate în special pentru sistemele
de navigaţie, planificatori de rută şi utilizarea
de hărţi electronice; transferul wireless de
date, sub formă de teletext, internet, telefonie
mobilă digitală (gsm) şi protocoalele de
aplicare wireless (wap); transfer electronic de
date şi documente prin intermediul
terminalelor de calculator; închiriere de
echipamente şi aparate de telecomunicaţii;
consultanţă tehnică în legatură cu serviciile de
mai sus au susţinut (transport).
39 Servicii de navigaţie prin sistemul de
poziţionare globală (gps); închirierea
maşinilor; închirierea de garaje; închirierea
platformelor de vehicule; închirierea
depozitelor; livrări de bunuri; livrarea
mesajelor; depozitarea de produse; informaţii
legate de transporturi; informaţii legate de
trafic; tractare.
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;
consultanţă în materie de proiectare de
software de calculator; instalare, întreţinere,
reparare şi service de software de calculator;
elaborare şi design pentru sisteme de
navigaţie, planificatori de rută, e-carduri şi
hărţi digitale; creare de hărţi gps; creare şi
menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03985
(151) 12/06/2015
(732) ECOMOTIVE DEVELOPEMENT

S.R.L., Str. Principală nr. 801E,
judeţul Mureş, , CRISTESTI
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)

ecomotive

  
(531) Clasificare Viena:250325; 260418;

261121; 270501; 270521;  

(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
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
module de control (electrice sau electronice);
panori de comandă; fire şi cabluri electrice şi
electronice; dispozitive de conexiune pentru
fire şi cabluri electrice şi electronice; aparat de
sistem de poziţionare globală (gps).
37 Servicii de construcţii, montaj, reparaţii şi
mentenanţă pentru produsele cuprinse în clasa
9; servicii de instalare, întreţinere şi reparare
produse hardware şi software, aparate de
telecomunicaţii, calculatoare şu reţele de
calculatoare, servere şi instalaţii de
infrastructuri de stocare. 
38 Telecomunicaţii; transmiterea şi livrarea de
date digitale, fotografii, fişiere audio, date,
informaţii şi semnale de imagine, prin
intermediul calculatoarelor, radio prin cablu şi
prin satelit, toate în special pentru sistemele
de navigatie, planificatori de ruta şi utilizarea
de hărţi electronice; transferul wireless de
date, sub formă de teletext, internet, telefonie
mobilă digitală (gsm) şi protocoalele de
aplicare wireless (wap); transfer electronic de
date şi documente prin intermediul
terminalelor de calculator; închiriere de
echipamente şi aparate de telecomunicaţii;
consultanţă tehnică în legatura cu serviciile de
mai sus au susţinut.
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;
consultanţă în materie de proiectare de
software de calculator; instalare, întreţinere,
reparare şi service de software de calculator;
elaborare şi design pentru sisteme de
navigaţie, planificatori de rută, e-carduri şi
hărţi digitale; creare de hărţi gps; creare şi
menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03986
(151) 12/06/2015
(732) FOMCO PRODIMPEX S.R.L., Str.

Principală nr. 801E, judeţul Mureş, ,
CRISTESTI 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)

TraFIX NET CONDUCI LIBER

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:140709; 270315;

270508; 270509; 270511; 290113;  

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

35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat; servicii
de consultanţă şi asistenţă în domeniul
afacerilor; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea de service-uri
autorizate; comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor cuprinse în clasele 4, 6, 7, 9, 11,
12 şi 19, prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
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achiziţioneze comod; activităţi de închiriere şi
închirieri cu maşini şi echipamente de birou
(inclusiv calculatoare): publicitate prin toate
mijloacele, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Service pentru vehicule, reparaţii,
întreţinere şi alimentare cu combustibil;
servicii de instalare, întreţinere şi reparare
produse hardware şi software, aparate de
telecomunicaţii, calculatoare şi reţele de
calculatoare, servere şi instalaţii de
infrastructuri de stocare.
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;
consultanţă în materie de proiectare de
software de calculator; servicii de certificare
şi autorizare în domeniul auto; consultanţă
tehnică şi planificare pentru efectuarea
procedurilor de autorizare/aprobare; creare şi
menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03977
(151) 12/06/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

DESSERT

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
bauturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
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de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prajiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
currycondiment, cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele

medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prajiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată), pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,
îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
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mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca, făină
tapioca alimentară, tarte, ceai, ceai cu
gheaţă,băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: condimente, dulciuri cu migdale,
pastă migdale, seminţe anason, preparate
aromate alimentare, cafea artificială, praf de
copt, bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
bauturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de

cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
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gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prajiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată), pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,

îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca, făină
tapioca alimentară, tarte, ceai, ceai cu
gheaţă,băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03987
(151) 12/06/2015
(732) CREDIUS IFN S.A., Bdul. Pipera nr.

1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 3+4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

creditomat

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03988
(151) 12/06/2015
(732) CIORNEI LAURENŢIU, Str.

Ţincani nr. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HACHI.RO cel mai bun serviciu!
 
(531) Clasificare Viena:250720; 270510;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03989
(151) 12/06/2015
(732) SANTHE FITOCEAINARIE

S.R.L., Str. Petre Ionel nr. 109, judeţul
Ilfov, , BRANEŞTI ROMANIA 

(540)

SanThe FITOCEAINĂRIE

(531) Clasificare Viena:110314; 270502;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
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 03990
(151) 12/06/2015
(732) SES DESIGN AMENAJARI

INTERIOARE S.R.L., Str. Petre
Ionel nr. 109, judeţul Ilfov, ,
BRANEŞTI ROMANIA 

(540)

SES DESIGN AMENAJARI
INTERIOARE

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270508;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in 12/06/2015

19

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 03980
(151) 12/06/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CHOCOLATE PASSION

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi

tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prajiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
currycondiment, cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in 12/06/2015

20

(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare

conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prajiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată), pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,
îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca, făină
tapioca alimentară, tarte, ceai, ceai cu
gheaţă,băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: condimente, dulciuri cu migdale,
pastă migdale, seminţe anason, preparate
aromate alimentare, cafea artificială, praf de
copt, bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
bauturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
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dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt

îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
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prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prajiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată), pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,
îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca, făină
tapioca alimentară, tarte, ceai, ceai cu
gheaţă,băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03978
(151) 12/06/2015
(732) S . C .  B I S T R I T A  G U A R D

SECURITY S.R.L., Str. Grigore
Moisil nr. 29, Judeţul Bistriţa-Năsăud,
, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

BISTRITA GS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
gri-argintiu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240105;

240107; 240115; 270502; 290114;  

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

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 03979
(151) 12/06/2015
(732) SAVU LIVIA, Str. Episcop Ioan

Suciu nr. 6, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA 

(540)

ESANATATEA

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270509; 2807;

290112;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi;
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03982
(151) 12/06/2015
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113,
BONN GERMANIA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Experienţe împreună

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

7 Maşini de uz casnic şi pentru sectorul
comercial, în special maşini de spălat; maşini
de spălat de uz industrial şi casnic, în special
maşini de spălat vase; maşini electrice de
bucătărie; aparate de curăţare electrice de uz
casnic.
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,
prelucrarea şi reproducerea sunetului, imaginii
sau a datelor; echipament electrotehnic,
aparate şi instrumente; echipament electric,
aparate şi instrumente pentru transmiterea de
comenzi (incluse în aceasta clasă), suporturi
de date magnetice; mecanisme pentru aparate
care functionează cu fise; maşini de calcul,
echipamente de prelucrare a datelor,
calculatoare; suporturi de date înregistrate sau
neînregistrate (incluse în aceasta clasă);
CD-uri, DVD-uri şi alte suporturi de
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înregistrare digitale; programe de calculator
(inregistrate); software de calculator, inclusiv
programe pentru jocuri pe calculator
(descărcabile); date înregistrate electronic
(descărcabile); publicaţii electronice
(descărcabile); componente electronice pentru
vehicule cu motor; software de calculator
pentru aparate şi instrumente medicale.
10 Aparate şi instrumente medicale; articole
ortopedice; aparate de analiză pentru uz
medical; aparate şi instrumente medicale
pentru monitorizarea pacientului şi afişarea
semnelor vitale ale pacientului; aparate
medicale de măsurare şi părţi ale acestora
(incluse în aceasta clasă).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare şi de furnizare a apei.
12 Vehicule cu motor şi componente ale
acestora (incluse în aceasta clasă).
16 Produse de imprimerie; fotografii; articole
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale
de instruire şi pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
28 Jocuri, inclusiv jocuri video; aparate pentru
jocuri.
35 Publicitate; servicii de comercializare;
promovare a vânzărilor pentru alţii;
sponsorizare sub formă de publicitate;
planificarea, conceperea, organizarea şi
desfaşurarea de activităţi şi evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare;
managementul afacerii; administrarea afacerii;
lucrări de birou; managementul afacerii
comerciale şi managementul corporativ
comercial pentru terţi, în special în domeniile
energie, gaze, apă; colectarea, sistematizarea,
întocmirea şi analiză datelor de afaceri şi a
informaţiilor stocate în bazele de date pentru
calculator; servicii de vânzare cu amănuntul
(de asemenea, prin intermediul internet-ului şi
al altor reţele de comunicare) privind

produsele din clasele 7, 9, 10, 11; servicii
oferite de un operator de comerţ electronic, şi
anume servicii de prelucrare a comenzii,
contabilitate pentru sisteme de comandă
electronice; contabilitate (lucrări de birou),
căutare de sponsorizare.
36 Asigurări; afaceri financiare; agenţii de
colectare a datoriilor; afaceri monetare;
efectuarea operaţiunilor de plată fără numerar;
sponsorizare financiară; decontarea
tranzacţiilor financiare prin intermediul
reţelelor de comunicaţii electronice şi/sau prin
transmiterea datelor fără date de contact;
activităţi de sponsorizare (financiară) a
evenimentelor prin intermediul evenimentelor
de divertisment în scopuri culturale, sportive,
sociale şi de mediu.
37 Construcţii; servicii de instalare; repararea
şi întreţinerea calculatorului şi a
echipamentului de telecomunicaţii; instalare,
reparare şi întreţinere de suporturi de date şi
echipamente de prelucrare a datelor; instalare,
reparare şi întreţinere a echipamentelor
electrice, alarmelor antifurt, utilajelor.
38 Telecomunicaţii; servicii de agenţie de
presă; închiriere de echipamente de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor; servicii de
telecomunicaţii cu valoare adaugată (incluse
în aceasta clasa); servicii de telecomunicaţii
pentru alţii.
39 Furnizare de energie, în special furnizare şi
distribuţie de energie electrică, gaze şi apă;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor; servicii
de livrare a comenzii.
41 Educaţie; furnizare de cursuri de instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
servicii online, şi anume furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, instruirii şi
divertismentului; furnizarea de publicaţii
electronice online (nedescărcabile); servicii de
jocuri furnizate online; publicarea online de
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cărţi electronice şi reviste.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi de
cercetare şi proiectare aferente; servicii de
analiză industrială şi cercetare; design şi
dezvoltare a hardware-ului, software-ului
calculatorului şi a software-ului pentru baze
de date; intreţinere de software; consultanţă
tehnică legată de servicii incluse în această
clasă; servicii informatice în legatură cu
stocarea electronică a datelor; închiriere de
echipament de prelucrare a datelor; design de
site-uri web pentru alţii; efectuarea analizei
chimice şi teste şi verificări tehnice; servicii
de securitate tehnică, şi anume consultanţă
tehnică în domeniul securităţii; monitorizare
tehnică a instalaţiilor industriale în domeniile
energie, gaze, apă şi monitorizare tehnică a
instalaţiilor de încălzire; inginerie; servicii
online, şi anume furnizarea de informaţii
despre reţelele de calculatoare pentru zona de
reţele de calculatoare; consultanţă în domeniul
hardware-ului, software-ului de calculator şi a
bazelor de date; servicii tehnologice în
legatură cu telemetria (măsurare de la
distanţă), sisteme de citire a măsurătorilor şi a
contoarelor.
44 Servicii medicale; efectuarea de analize
medicale; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni; consiliere în materie de
sănătate şi nutriţie.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
proprietăţii şi a persoanelor, în special
manipularea telefoanelor, a electronicelor şi
gestionarea apelurilor de urgenţă;
supravegherea clădirilor; servicii personale şi
sociale prestate de alţii pentru a satisface
nevoile indivizilor; acordarea de licenţe pentru
programe de calculator; licente în proprietate
intelectuală; gărzi de corp; consultanţă în
materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03957
(151) 12/06/2015
(732) S.C. PHARMALINK S.R.L., Bd.

Mărăşeşti nr. 2B, bl. C, etaj 1, ap. 22,
sector 4, 040254, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GYNEK

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebelusi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03958
(151) 12/06/2015
(732) S.C. PREVENTIVE SECURITY

SERVICES S.R.L., P-ţa Axente
Sever nr. 5, ap. 1, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

PREVENTIVE SECURITY SERVICES
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;

240105; 240109; 240115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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 03959
(151) 12/06/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KABNT

  
(531) Clasificare Viena:2805;  

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

5 Suplimente alimentare minerale, preparate
cu vitamine, preparate alimentare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale şi
suplimente nutritive, exceptând produsele
legate de domeniul homeopatiei, substanţele
sau preparatele homeopatice şi materialele
stomatologice pentru refacere şi umplere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03960
(151) 12/06/2015
(732) S.C. DEMCAR 2000 S.R.L., Str.

Regimentului 11 SIRET, nr. 10,
camera 2, bl. C11, sc. 3, etaj 2, ap. 49,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DEMCAR Containerele nu gandesc, dar
sunt gandite

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:070110; 070124;

270502; 290104;  

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

6 Containere metalice (pentru depozitare şi
transport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03961
(151) 12/06/2015
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BE E.U.

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipăruturi;
fotografii; papetărie;materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03962
(151) 12/06/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST SC, Str.

Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

Soluţia ta zilnică! A mindennapok
megoldása!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03963
(151) 12/06/2015
(732) S.C. ALPHATEL BIS S.R.L., Str.

Drumul Cretestilor nr. 110, bl. C1, etaj
1, ap. 4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ALPHA RESIDENCE

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03964
(151) 12/06/2015
(732) S.C. CROSS FRONTIER S.R.L.,

Bd. Nicolae Titulescu nr. 36, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ROYAL SCHOOL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050519; 050520;

240905; 270501; 270511; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie şi instruire; servicii specifice
şcolilor; servicii furnizate de grădiniţe;
servicii de consultanţă în domeniul educaţiei;
servicii de consiliere în domeniul educaţei;
educaţie vocaţională pentru tineri; organizare
de cursuri prin metode de educaţie deschisă;
organizare de examinări şi teste în domeniul
educaţiei; orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării); servicii de
educaţie şi pregătire profesională; tabere de
vară; sisteme de joc; conferinţe, expoziţii şi
concursuri; organizare de simpozioane pe
teme de educaţie; organizarea de seminarii pe
teme de educaţie; organizarea de conferinţe cu
privire la educaţie; organizarea de congrese în
domeniul educaţiei; traducere şi interpretare;
educaţie şi divertisment; educaţie fizică;
educaţie sportivă.

˜˜˜˜˜˜˜


