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13.09.2015-14.09.2015

Cereri M|rci publicate în 21.09.2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06039

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/09/2015 ASLAN MEHMET
DUNDAR HACI MEHMET

Denumire
Marc|
(540)
MUSIAD ROMANIA Asociatia
Oamenilor de Afaceri si a
Industriasilor Independenti
Independent Industrialists &
Businessman's Association

2 M 2015 06057

13/09/2015 GÂVAN NORINA-ALINTA

A

3 M 2015 06058

14/09/2015 S.C. PINORIA COM S.R.L.

CONACUL LU' BEBE

4 M 2015 06059

14/09/2015 S.C. GORDON PROD S.R.L.

ERDELY KINCSE EGY
ERINTETLEN IZVILAG

5 M 2015 06060

14/09/2015 VLAD CONSTANTIN ADRIAN

MOARA CU PIETRE

6 M 2015 06061

14/09/2015 CRISTIAN TIBERIU

BESTOIL

7 M 2015 06062

14/09/2015 FUNDAÚIA PYGMALION

Sat TradiÛional

8 M 2015 06063

14/09/2015 S.C. MICHELANGELO SECURITY MICHELANGELO SECURITY
S.R.L.

9 M 2015 06064

14/09/2015 ASOCIATIA CLUJUL CULTURAL

Cluj BLUES fest

10 M 2015 06065

14/09/2015 GBC STAR CORPORATION
S.R.L.

11 M 2015 06066

14/09/2015 S.C. BRUT{RIA BUDA S.R.L.

BRUT{RIA BUDA

12 M 2015 06067

14/09/2015 S.C. PRODLACTA S.A.

ProdLacta BRAÔOV Iaurt Bifidus
de b|ut

13 M 2015 06068

14/09/2015 S.C. SEARCH CHEMICALS S.R.L. Acas| DecoraÛiuni cu stil

14 M 2015 06069

14/09/2015 IACOB ANDRA RALUCA

J. MAURICE

15 M 2015 06070

14/09/2015 S.C. KAREN ROSSA S.R.L.

KAREN ROSSA COFETARIE PATISERIE

16 M 2015 06071

14/09/2015 S.C. AC HELCOR S.R.L.

MeteoMiGreen
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2015 06072

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/09/2015 S.C. VEKTOR
MARKTFORSCHUNG S.R.L.

V VEKTOR
MARKTFORSCHUNG

18 M 2015 06073

14/09/2015 CRISTEA MARIUS-IOAN

FIBRA Awards

19 M 2015 06074

14/09/2015 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

LIGA EXPERTILOR DIGITALI

20 M 2015 06075

14/09/2015 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

EXPERT DIGITAL

21 M 2015 06076

14/09/2015 S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L.

22 M 2015 06077

14/09/2015 DUMITRESCU IONEL

CREDIT SOCIAL

23 M 2015 06078

14/09/2015 AAV PROJECT STYLE S.R.L.

Secretul Mamei

24 M 2015 06079

14/09/2015 S.C. BITENT MEDIA S.R.L.

CAPY

25 M 2015 06080

14/09/2015 DUMITRESCU IONEL

CREDIT POPULAR

26 M 2015 06082

14/09/2015 S.C. ADUNAREA DESTINELOR
S.R.L.

E o bucurie s| te încarci cu
energie!

27 M 2015 06083

14/09/2015 ASOCIATIA ZARAND

Zarand Bun. Ca pe vremuri.

28 M 2015 06084

14/09/2015 APETRE NICOLAE ION

OMU

29 M 2015 06085

14/09/2015 AGRO HOLDING ANNABELLA
S.R.L.

BUN DIN DEAL

30 M 2015 06086

14/09/2015 S.C. TENSA ART DESIGN S.R.L.

LENSA EYES IN STYLE

31 M 2015 06087

14/09/2015 AGRO HOLDING ANNABELLA
S.R.L.

FERMA DR{G{ÔANI

32 M 2015 06088

14/09/2015 SECHE VALERIA
SECHE ION

SUB CETATE APARTAMENTE

33 M 2015 06089

14/09/2015 SECHE VALERIA
SECHE ION

Subcetate Apartamente

34 M 2015 06090

14/09/2015 SECHE VALERIA
SECHE ION

Subcetate Green Residence
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Denumire
Marc|
(540)
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protecţie pentru întreaga listă de servicii
inclusă în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06057
(151) 13/09/2015
(732) GÂVAN NORINA-ALINTA, Str.
Trifoiului nr. 23A, Judeţul Cluj,
400478, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ
(540)

(210) M 2015 06039
(151) 14/09/2015
(732) ASLAN MEHMET, Cetăţean Turc cu
rezidenţă în România, Bucureşti, Str.
Dristorului, nr. 3, bl. 21, ap. 18, sector
3, , TURCIA
(732) DUNDAR HACI MEHMET,
Cetăţean Turc cu rezidenţă în
România, Bucureşti, Str. Dudeşti, nr.
188, bl. C, ap. 47, sector 3, , TURCIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, Bdul.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, ap. 32,
Judeţul Constanţa CONSTANŢA
(540)

A
(531) Clasificare Viena:020919; 270508;
270521;
(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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii inclusă în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm
protecţie pentru intreaga listă de servicii
inclusă în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm

MUSIAD ROMANIA Asociatia
Oamenilor de Afaceri si a Industriasilor
Independenti Independent Industrialists &
Businessman's Association
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb
(531) Clasificare Viena:270511; 270512;
290113;
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muslar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produsetor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de mazagazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
activităţi de management al afacerilor
comerciale.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; activităţi ale unei
asociatii de oameni de afaceri (servicii
juridice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06082
(151) 14/09/2015
(732) S.C. ADUNAREA DESTINELOR
S.R.L., Str. Siret nr. 3, birou nr. 1,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 06083
(151) 14/09/2015
(732) ASOCIATIA ZARAND, Str. Mihai
Viteazul, nr. 44, bl. 63, sc. E, ap. 10,
Jud. Braşov, 500187, BRAŞOV
ROMANIA
(540)

E o bucurie să te încarci cu energie!
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi

Zarand Bun. Ca pe vremuri.
(531) Clasificare Viena:010301; 060102;
060104; 260403; 260409; 270501;

4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13.09.2015-14.09.2015

patiserie; oţet; condimente; cereale; pâine;
făină de cereale; alimente preparate din
cereale; preparat din cereale (făină
alimentara); miere; miere naturala; miere
(pentru alimentaţie); sosuri (condimente).
31 Legume proaspete; produse agricole
(neprelucrate); fructe proaspete; seminţe
naturale.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
băuturi nealcoolice; siropuri de fructe; siropuri
pentru băuturi; siropuri pentru prepararea
băuturilor; siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Administraţie comercială; servicii de
consultanţă privind gestiunea comercială;
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de ospitalitate (cazare); servicii de
camping pentru turişti [cazare]; servicii de
ospitalitate (alimente publică).
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; uleiuri esenţiale naturale; uleiuri
esenţiale vegetale (de uz cosmetic).
20 Butoaie din lemn; doage din lemn;
mobilier din lemn; firme din lemn; paturi din
lemn; jaluzele din lemn; figurine din lemn;
trofee de lemn; scări din lemn; cutii din lemn;
divane din lemn; dulapuri din lemn; lăzi din
lemn; pubele din lemn; casete din lemn;
sculpturi din lemn; rafturi (mobilier) din lemn;
cutii de depozitare (lemn); rafturi din lemn
(mobilier); sculpturi realizate din lemn;
figurine confecţionate din lemn; coşuri
decorative din lemn; rame din lemn pentru
fotografii; cutii din lemn pentru depozitare;
obiecte de artă din lemn; rame din lemn pentru
tablouri.
24 Cuverturi de pat; cuverturi de masă; fulare
(ţesături); dublură (ţesături); ţesături de lână;
ţesături din dantelă; ţesături de bumbac;
ţesături de in; ţesături pentru cămăşi; ţesături
pentru perdele; ţesături pentru mobile; ţesături
pentru capitonare; ţesături pentru lenjerie;
ţesături pentru îmbrăcăminte; ţesături de
cânepă; ţesături din fire de cânepă; ţesături
pentru mobilier şi tapiţerii; ţesături folosite
pentru producţia de îmbrăcăminte; ţesături
tricotate din fire de bumbac; ţesături tricotate
din fire de lână; ţesături pentru realizarea de
articole de îmbrăcăminte; materiale având la
bază lâna filată (ţesături).
25 Îmbrăcăminte.
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; jucării.
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile; legume
conservate; dulceţuri; lapte; fructe conservate;
fructe coapte; fructe uscate; jeleuri de fructe;
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume; produse lactate; seminţe comestibile.
30 Mirodenii; ceai; făină; produse de

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06084
(151) 14/09/2015
(732) APETRE NICOLAE ION, Str. I. H.
Rădulescu, nr. 41, Jud. Prahova,
105600, CÂMPINA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06085
(151) 14/09/2015
(732) AGRO HOLDING ANNABELLA
S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu, nr.
509, Jud. Vâlcea, , DRAGASANI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI
(540)

OMU
BUN DIN DEAL

(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1235), verde deschis (pantone 375),
verde (pantone 354), verde închis
(pantone 343)
(531) Clasificare Viena:010301; 061901;
270511; 290113;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; lanţuri de
magazine.

(210) M 2015 06086
(151) 14/09/2015
(732) S.C. TENSA ART DESIGN S.R.L.,
Str. Păcii nr. 22, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06087
(151) 14/09/2015
(732) AGRO HOLDING ANNABELLA
S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu, nr.
509, Jud. Vâlcea, , DRAGASANI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI
(540)

LENSA EYES IN STYLE
(531) Clasificare Viena:020904; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
şnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluţii
de curăţare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepţia transportului),
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
achizitioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; publicitate prin toate

FERMA DRĂGĂŞANI
(591) Culori revendicate:verde gălbui
(pantone 389), verde deschis (pantone
375), verde (pantone 354), verde
închis (pantone 343)
(531) Clasificare Viena:260402; 260725;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7
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cu scop educativ sau cultural, jocuri de noroc,
organizare de parade de modă pentru
amuzament.
43 Servicii de restaurante şi cazare temporară,
cafenele, servicii de catering de alimente şi
băuturi, snack-bar-uri, servicii de cazare,
închiriere de scaune, mese, feţe de masă şi
pahare, închiriere săli de şedinţă, închiriere
apare e de gătit.

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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06058
(151) 14/09/2015
(732) S.C. PINORIA COM S.R.L., Str.
Muntisor nr. 18B, judeţul Braşov, ,
CODLEA 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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06088
(151) 14/09/2015
(732) SECHE VALERIA, Str. Ceahlău, nr.
15, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(732) SECHE ION, Str. Ceahlău, nr. 15,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

CONACUL LU' BEBE
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020109; 020116;
020117; 020122; 060102; 060104;
270502; 290112;

SUB CETATE APARTAMENTE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizare şi susţinere de colocvii,
conferinţe, concerte, simpozioane, congrese,
seminalii, servicii de club, servicii de
discotecă, organizare baluri, petreceri,
spectacole, servicii karaoke, servicii
amuzament, concursuri frumuseţe,
antrenamente fitness, organizare de expoziţii

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:070124; 070302;
070311; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitatea prin toate
8
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privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor; servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
administrare de clădiri cu apartamente;
închirieri de apartamente şi birouri; închirieri
de apartamente; închirieri de locuinţe
(apartamente); finanţare imobiliară; investiţii
imobiliare; gestiunea imobilelor; consultanţă
i mo b i l i a r ă ; d e z v o l t ări imobiliare;
managementul proprietăţilor imobiliare;
multiproprietăţi în domeniul imobiliar;
planificare imobiliară (activităţi financiare).

mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidenţiale; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse, 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 achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de împrumuturi imobiliare;
servicii de achiziţii imobiliare; servicii privind
afaceri imobiliare; servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare; servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare; servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare; servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare; servicii de
administrare de bunuri imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare;
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06059
(151) 14/09/2015
(732) S.C. GORDON PROD S.R.L., Sat
Bisericani nr. 2/A, judeţul Harghita, ,
COMUNA LUPENI 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)

ERDELY KINCSE EGY ERINTETLEN
IZVILAG
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
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vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de împrumuturi imobiliare;
servicii de achiziţii imobiliare; servicii privind
afaceri imobiliare; servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare; servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare; servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare; servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare; servicii de
administrare de bunuri imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare;
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor; servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
administrare de clădiri cu apartamente;
închirieri de apartamente şi birouri; închirieri
de apartamente; închirieri de locuinţe

(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
050116; 060104; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06089
(151) 14/09/2015
(732) SECHE VALERIA, Str. Ceahlău, nr.
15, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(732) SECHE ION, Str. Ceahlău, nr. 15,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
Subcetate Apartamente
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitatea prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidenţiale; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse, prezentarea pentru
10
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să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de împrumuturi imobiliare;
servicii de achiziţii imobiliare; servicii privind
afaceri imobiliare; servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare; servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare; servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare; servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare; servicii de
administrare de bunuri imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare;
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor; servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare;
administrare de clădiri cu apartamente;
închirieri de apartamente şi birouri; închirieri
de apartamente; închirieri de locuinţe
(apartamente); finanţare imobiliară; investiţii
imobiliare; gestiunea imobilelor; consultanţă
i mo b i l i a r ă ; de z voltări i mo b i l i a r e ;

(apartamente); finanţare imobiliară; investiţii
imobiliare; gestiunea imobilelor; consultanţă
i mo b i l i ară; dezvolt ă r i i mo b i l i a r e ;
managementul proprietăţilor imobiliare;
multiproprietăţi în domeniul imobiliar;
planificare imobiliară (activităţi financiare).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06090
(151) 14/09/2015
(732) SECHE VALERIA, Str. Ceahlău, nr.
15, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(732) SECHE ION, Str. Ceahlău, nr. 15,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
Subcetate Green Residence
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitatea prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidenţiale; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
11
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managementul proprietăţilor imobiliare;
multiproprietăţi în domeniul imobiliar;
planificare imobiliară (activităţi financiare).

(210) M 2015 06061
(151) 14/09/2015
(732) CRISTIAN TIBERIU, Str. Gheorghe
Doja nr. 225, judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06060
(151) 14/09/2015
(732) VLAD CONSTANTIN ADRIAN,
B-dul Gheorghe Şincai nr. 10, bl.30A,
sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

BESTOIL
(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
alb
(531) Clasificare Viena:260305; 260725;
270502; 290114;
MOARA CU PIETRE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

(531) Clasificare Viena:010302; 051304;
070113; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate de
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri;condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1 şi 4 permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere.

(210) M 2015 06063
(151) 14/09/2015
(732) S . C .
MICHELANGELO
SECURITY S.R.L., Sat Goruni str.
Boca Toader nr. 6, judeţul Iaşi, ,
Comuna Tomeşti ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06062
(151) 14/09/2015
(732) FUNDAŢIA PYGMALION, Str. I.C.
Brătianu nr. 12, bl. A7, ap. 2, judeţul
Argeş, 110003, PITEŞTI ROMANIA
(540)

MICHELANGELO SECURITY
Sat Tradiţional

(591) Culori revendicate:albastru,
galben

(591) Culori revendicate:verde, grena, negru

roşu,

(531) Clasificare Viena:240115; 241304;
241324; 260418; 290113;

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
090109; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06064
(151) 14/09/2015
(732) A S O C I A T I A
CLUJUL
CULTURAL, Str. Iosif Vulcan nr. 23,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06065
(151) 14/09/2015
(732) GBC STAR CORPORATION
S.R.L., Str. Mihai Viteazul nr. 40,
Judeţul Satu Mare, 445100, CAREI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

Cluj BLUES fest
(531) Clasificare Viena:220115; 260116;
260120; 260124; 270508;
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030724;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06066
(151) 14/09/2015
(732) S.C. BRUTĂRIA BUDA S.R.L., Str.
Pieţii nr. 17, judeţul Maramureş,
435600, TÂRGU LĂPUŞ ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

(210) M 2015 06067
(151) 14/09/2015
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Braşov, 500450, BRAŞOV
ROMANIA
(540)

ProdLacta BRAŞOV Iaurt Bifidus de
băut

BRUTĂRIA BUDA

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

(531) Clasificare Viena:050702; 080101;
270501;

(531) Clasificare Viena:030402; 030424;
061913; 070101; 241511; 250119;
290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină, produse de panificaţie, de patiserie
şi cofetărie.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06068
(151) 14/09/2015
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS
S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06069
(151) 14/09/2015
(732) IACOB ANDRA RALUCA, Str.
Nicolae G. Caramfil nr. 72, bl. 22A,
et. 4, ap. 10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

J. MAURICE
(531) Clasificare Viena:270501;

Acasă Decoraţiuni cu stil

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri
(531) Clasificare Viena:090502; 250110;
250113; 270315; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole pentru acoperirea pardoselii; tapet cu
excepţia celui din material textil.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06071
(151) 14/09/2015
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str. Dr.
Victor Babeş nr. 50, Jud. Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

MeteoMiGreen

(210) M 2015 06073
(151) 14/09/2015
(732) CRISTEA MARIUS-IOAN, Str.
Hrisovului nr. 20, sc. B, ap. 18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical,
produse medicamentoase.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
FIBRA Awards
(210) M 2015 06072
(151) 14/09/2015
(732) S . C .
V E K T O R
MARKTFORSCHUNG S.R.L., Str.
Barbu Mumuleanu nr. 30-32,
Mansarda, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi/sau publicitare; organizare de
expoziţii, manifestări, târguri şi spectacole în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare;
organizare de manifestări, expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale; organizare de
concursuri şi înmânare de premii în scopuri
comerciale sau publicitare; marketing; studii
de piaţă; sondaje de opinie; organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare; scrierea şi
publicarea de texte publicitare; producţia de
reclame radio şi TV; servicii oferite de o
agenţie de publicitate.
41 Organizare de evenimente în scopuri
educaţionale, culturale sau de divertisment;
organizare de expoziţii, festivaluri şi
spectacole în scopuri educaţionale, culturale
sau de divertisment; organizarea de concerte;
organizarea de evenimente şi concursuri
sportive; organizarea şi susţinerea de colocvii,
conferinţe, congrese; seminarii; organizare şi

(540)

V VEKTOR MARKTFORSCHUNG
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260304; 270501;
270521; 290112;
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găzduire de ceremonii de decernare de premii;
scrierea şi publicarea de texte, cu excepţia
celor publicitare; producţii de film, altele
decât filmele publicitare; organizare de
reprezentaţii în direct; producţia de programe
de radio şi televiziune.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06076
(151) 14/09/2015
(732) S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L., Str. Aleea Cucuteni 4, nr. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06074
(151) 14/09/2015
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
LIGA EXPERTILOR DIGITALI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:maro, albastru,
verde, portocaliu, bej

(210) M 2015 06075
(151) 14/09/2015
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:050714; 050722;
110309; 110320; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

EXPERT DIGITAL

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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(210) M 2015 06077
(151) 14/09/2015
(732) DUMITRESCU IONEL, Str. Iuliu
Tetrat nr. 14, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:020710; 260114;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

CREDIT SOCIAL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06078
(151) 14/09/2015
(732) AAV PROJECT STYLE S.R.L., Str.
Pomarla nr. 5, bl. B 22, sc. 1, et. 1, ap.
4,, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Secretul Mamei
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(radio, telefon sau alte mijloace de
comunicare electronică); furnizarea accesului
la bazele de date; asigurarea conexiunii de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; închirierea aparatelor
de transmisie a mesajelor; închirierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii; închirierea aparatelorde
transmisie a mesajelor; servicii de rutare şi
joncţiune pentru telecomunicaţii;transmisia de
fişiere digitale; transmisia de felicitări online;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator; servicii de transfer
(telecomunicaţii); transmisie wireless.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente.

(210) M 2015 06079
(151) 14/09/2015
(732) S.C. BITENT MEDIA S.R.L., Str.
Constantin Nottara nr. 22, ap. 6, jud.
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

CAPY
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(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu, albastru, vişiniu, violet,
roz, auriu, maro, negru

(210) M 2015 06080
(151) 14/09/2015
(732) DUMITRESCU IONEL, Str. Iuliu
Tetrat nr. 14, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:030524; 260115;
270502; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
38 Comunicarea cu terminale de computere;
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electorale
(servicii de telecomunicaţii); informaţii
despretelecomunicaţii; poştă electronică;
transmiterea mesajelor; servicii de pager

CREDIT POPULAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

20

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13.09.2015-14.09.2015

oţet, condimente, miere, melasă, praf de copt,
drojdie, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez.
35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de bunuri (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, acestea putând fi asigurate
prin toate mijloacele de informare a publicului
vizând toate categoriile de bunuri şi servicii:
magazine, anunţuri, declaraţii, cataloage de
vânzare, prin corespondenţă şi/sau mijloace
electronice cum sunt site-urile web;
publicitate;
managementul
afacerilor;administrarea afacerilor comerciale;
funcţionarea birourilor (lucrări de birou).
38 Transmiterea de mesaje de la o persoană la
alta şi/sau punerea în legătură a unei persoane
cu alta (scris, auditiv, oral, vizual),
comunicaţii prin terminale de calculator,
permiterea unei persoane să vorbească cu o
alta, telecomunicaţii.
39 Transportul de produse (pâine, prăjituri,
patiserie) dintr-un loc în altul, servicii de
ambalare, depozitare de produse în depozite
sau alte clădiri pentru păstrare; distribuţia de
produse de cofetărie, patiserie, păine.

(210) M 2015 06070
(151) 14/09/2015
(732) S.C. KAREN ROSSA S.R.L., Str.
Nicolae Bălcescu nr. 5, parter, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ
(540)

KAREN ROSSA COFETARIE PATISERIE
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:050316; 050320;
050501; 170202; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine; produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată; făină şi produse din cereale; cereale
pregătite pentru consum uman; băuturi pe
bază de cafea, cacao, ciocolată; sare, muştar,
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