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Cereri Mărci publicate în 20.05.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 03193

Data
Depozit
(151)
13/05/2015

Titular
(732)
S.C. WELDING EXPERT S.R.L.

2 M 2015 03248

13/05/2015

S.C. AOBY VISION S.R.L.

AOBY

3 M 2015 03249

13/05/2015

S.C. ALGIEM SYSTEM S.R.L.

La Dolce pizza chef de poftă bună!

4 M 2015 03250

13/05/2015

S.C. ROMEXPO S.A.

AUTO MOTO VELO

5 M 2015 03251

13/05/2015

CALTUT EDUARD VALENTIN

ROOMS ROMANIA

6 M 2015 03252

13/05/2015

S.C. GENERAL DC INSTAL S.R.L.

General DC Instal

7 M 2015 03253

13/05/2015

S.C. LENDIA FINANCIALS S.R.L.

Lendia

8 M 2015 03254

13/05/2015

BARBAROSIE TUDOR

trip solutions

9 M 2015 03255

13/05/2015

BARBAROSIE TUDOR

ETRIP

10 M 2015 03256

13/05/2015

BARBAROSIE TUDOR

e trip Agency

11 M 2015 03257

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Sărbătoarea pastorală tradiţională
"Boteitul Oilor", comuna Negrileşti,
judeţul Vrancea

12 M 2015 03258

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Concurs national de interpretare
vocală "Cântece de viţă veche",
Focşani

13 M 2015 03259

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Festivalul folcloric tradiţional "Poiana
Negari", comuna Jitia, judeţul
Vrancea

14 M 2015 03260

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Festivalul - concurs naţional al
ansamblurilor folclorice tradiţionale
''Pe Plaiul Tojanului", comuna Paltin,
judeţul Vrancea

15 M 2015 03261

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Festivalul folcloric tradiţional "Baba
Vrâncioaia", comuna Bârsesti,
Judetul Vrancea

16 M 2015 03262

13/05/2015

ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

The Charity Shop Romania

1

Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2015 03263

Data
Depozit
(151)
13/05/2015

18 M 2015 03264

Titular

Denumire
Marcă
(540)

(732)
ROMEXPO S.A.
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE
MOBILA DIN ROMANIA

BIFE SIM

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Festivalul concurs naţional de muzică
populară "Comoara Vrancei"",
comuna Năruja, Judeţul Vrancea

19 M 2015 03265

13/05/2015

S.C. INTELDESIGN S.R.L. FILIALA
CLUJ NAPOCA

INTELDESIGN
CONSULTANTA-PROIECTARE-EXE
CUTIE

20 M 2015 03266

13/05/2015

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

Concurs naţional de artă tradiţională
"Pavel Terţiu", Focşani

21 M 2015 03267

13/05/2015

ISTRATE CORNEL

LADIES SOCIETY part of
Gentlemen's Club

22 M 2015 03268

13/05/2015

S.C. LICCO PROMPT 2000 S.R.L.

23 M 2015 03269

13/05/2015

S.C. ELECTROTRANSCOM S.R.L.

VermiPlant

24 M 2015 03270

13/05/2015

S.C. AGRICOLA GIURETA S.R.L.

MURMURUL-OLTULUI

25 M 2015 03271

13/05/2015

S.C. PASSAGE FOOD S.R.L.

PASSAGE DÖNER

26 M 2015 03272

13/05/2015

S.C. ACCENT TRAVEL & EVENTS
S.R.L.

ACCENT SHOP

27 M 2015 03273

13/05/2015

S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.

HYGENIUM

28 M 2015 03274

13/05/2015

BECA SILVIU-ALEXANDRU

Haute Pepper RESTAURANT &
LOUNGE TASTEFUL WITH A
TWIST

29 M 2015 03275

13/05/2015

ASOCIATIA SPITALE CURATE

ASOCIATIA Spitale Curate

30 M 2015 03276

13/05/2015

CONSILIUL DE MEDIERE

SAL - Soluţionarea Alternativă a
Litigiilor

31 M 2015 03277

13/05/2015

CONSILIUL DE MEDIERE

SOL - Soluţionarea Online a Litigiilor

32 M 2015 03278

13/05/2015

ASOCIAŢIA IGEN, TESSÉK! - DA,
POFTIŢI!

igen, tessék! - da, poftiţi!
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transportabile.
7 Maşini, maşini-unelte şi motoare.
8 Unelte şi instrumente de mână acţionate
manual.
9 Aparate şi instrumente electrice, programe
de calculator.
10 Aparate, instrumente şi articole medicale.
11 Aparate de iluminat, de uscare, de încălzire
a apei şi instalaţii sanitare.
12 Aparate de locomoţie.
13 Arme de foc şi produse pirotehnice.
14 Metale preţioase şi produse fabricate din
acestea.
15 Instrumente muzicale.
16 Articole de hârtie şi articole de birou.
17 Material plastic sub formă de foi, plăci sau
baghete, izolatori electrici şi termici.
18 Piele, imitaţii de piele, articole de voiaj.
19 Materiale de construcţii nemetalice.
20 Mobilier şi părţi componente ale acestuia.
21 Ustensile şi aparate manuale de menaj,
ustensile de toaletă, sticlărie şi articole de
porţelan.
22 Frânghii şi vele, materiale textile fibroase
brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi cuverturi.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
26 Articole de mercerie.
27 Covoare şi alte articole de pardoseală.
28 Jocuri, jucării, aparate pentru sporturi,
articole de pescuit.
29 Alimente de origine animală şi vegetală.
30 Alimente de origine vegetală preparate.
31 Produse agricole, fructe şi legume
proaspete, animale vii, hrană pentru animale.
32 Băuturi nealcoolice şi bere.
33 Băuturi alcoolice.
34 Tutun; înlocuitori de tutun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(210) M 2015 03193
(151) 13/05/2015
(732) S.C. WELDING EXPERT S.R.L.,
Str.Orizontului nr. 33, judeţul Buzău,
120003, BUZĂU ROMANIA
(540)

W WELDING EXPERT Sudare, de la A
la Z
(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
260418; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice.
2 Vopsele, coloranţi şi produse anticorozive.
3 Produse de curăţat şi produse de toaletă.
4 Uleiuri şi unsori industriale.
5 Produse farmaceutice şi de uz medical.
6 Materiale de construcţii metalice; metale
comune şi aliajele acestora, cabluri şi fire
metalice neelectrice, ţevi şi tuburi metalice,
electrozi de sudură, sârmă de sudură, articole
micidin metal, construcţii metalice
3
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Îngrăşăminte pentru pământ folosite în
agricultură, horticultură.

36 Asigurări; afaceri financiare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport,ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Servicii de cazare temporară, restaurante.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe, servicii
medicale, servicii din agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03270
(151) 13/05/2015
(732) S.C. AGRICOLA GIURETA S.R.L.,
Str. Decebal nr. 39, Judeţul Vâlcea,
245700, DRĂGĂŞANI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03269
(151) 13/05/2015
(732) S.C. ELECTROTRANSCOM
S.R.L., Bd. Gh. Şincai nr. 14, bl. 11,
sc. 2, et. 2, ap. 39, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
MURMURUL-OLTULUI
(591) Culori revendicate:ocru, roşu,
alb-argintiu
(531) Clasificare Viena:050501; 050520;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

VermiPlant
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro, galben muştar
(531) Clasificare Viena:050116; 050313;
061901; 061909; 270502; 290114;
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03273
(151) 13/05/2015
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.
Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA
(540)

HYGENIUM

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

(210) M 2015 03262
(151) 13/05/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Calea Manastur, nr. 42B,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
The Charity Shop Romania

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Sensibilizarea publicului cu privire la
5
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nevoia de prevenire a cancerului (publicitate);
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse provenite din donaţii permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; difuzare de documentaţie publicitară,
de anunţuri publicitare şi de material
publicitar, şi anume foi volante, prospecte,
eşantioane şi imprimate; închiriere şi
rezervare de spaţii publicitare; servicii de
organizare de expoziţii cu scop publicitar;
promovare de vânzări în domeniul articolelor
legate de susţinerea programelor de
intervenţie psihosocială de care beneficiază
copiii şi tinerii bolnavi de cancer; promovarea
interesului şi conştientizării publice şi
profesionale în domeniul cercetării, educaţiei
şi opţiunilor de tratament cu privire la cancer;
organizarea de campanii cu scop publicitar
(desfăşurare de campanii); căutare
sponsorizare; administrarea magazinelor;
magazin, on-line; toate acestea pentru
produsele provenite din donaţii.
36 Colecte de binefacere; administrarea şi
monitorizarea fondurilor caritabile;
organizarea de acţiuni de colectare de fonduri;
colectare de fonduri de binefacere;
organizarea colectărilor; organizarede
aranjamente pentru facilitarea donaţiilor
caritabile; sponsorizare financiară; strângere
de fonduri; furnizare de finanţare pentru
cercetare medicală, cercetare academică, burse
şcolare şi burse universitare, tratamente,
pentru modernizarea şi îmbunătăţirea
clădirilor de spitale, facilităţilor spitaliere şi
spaţiilor de tratare a pacenţilor, pentru puncte
medicale şi de infirmerie; servicii de subvenţii
financiare; furnizare de asistenţă financiară şi
informare pentru pacienţi şi familiile acestora.

(210) M 2015 03263
(151) 13/05/2015
(732) ROMEXPO S.A., B-dul Marasti nr.
65-67, sector 1, 011465, BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR
DE MOBILA DIN ROMANIA, Str.
Academiei, nr. 7, mezanin, cam. 8-12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

BIFE SIM
(591) Culori revendicate:verde, albastru
turcoaz, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
260422; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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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 03264
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03275
(151) 13/05/2015
(732) ASOCIATIA SPITALE CURATE,
Aleea Băiuţ nr. 9, bl. M30, parter, ap.
3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

Festivalul concurs naţional de muzică
populară "Comoara Vrancei"", comuna
Năruja, Judeţul Vrancea

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03265
(151) 13/05/2015
(732) S.C. INTELDESIGN S.R.L.
FILIALA CLUJ NAPOCA, Str.
Roşiori, nr. 3, Jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
ASOCIATIA Spitale Curate

(540)

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru
(531) Clasificare Viena:241314; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

INTELDESIGN
CONSULTANTA-PROIECTARE-EXEC
UTIE
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03261
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA

(210) M 2015 03266
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA

(540)

(540)

Festivalul folcloric tradiţional "Baba
Vrâncioaia", comuna Bârsesti, Judetul
Vrancea

Concurs naţional de artă tradiţională
"Pavel Terţiu", Focşani

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03276
(151) 13/05/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 03271
(151) 13/05/2015
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., Sat
Costi str. Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1,
judeţul Galaţi, , COM. VANATORI
ROMANIA

(540)

(540)

SAL - Soluţionarea Alternativă a
Litigiilor
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Mediere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi.
45 Mediere; servicii de mediere; servicii de
mediere juridică; servicii de mediere de
divorţului; servicii de mediere a conflictelor
conjugale.
˜˜˜˜˜˜˜

PASSAGE DÖNER
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în
data de 13/05/2015
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalaj; ambalare şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelordaunatoare;fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou ( cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03277
(151) 13/05/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SOL - Soluţionarea Online a Litigiilor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Mediere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; publicitate online.
38 Transmisie de informaţii online; furnizare
de servicii de comunicaţii online.
45 Mediere; servicii de mediere; servicii de
mediere juridică; servicii de mediere de
9
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sportive şi culturale; publicare on-line de cărţi
şi reviste electronice; publicare de cărţi,
reviste, almanahuri şi jurnale; informaţii în
domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet;
furnizare de informaţii on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet.
42 Creare de pagini web stocate electronic
pentru servicii online şi pe internet; dezvoltare
şi actualizare de programe informatice.

divorţuri; servicii de mediere a conflictelor
conjugale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03278
(151) 13/05/2015
(732) ASOCIAŢIA IGEN, TESSÉK! DA, POFTIŢI!, Str. Arany Janos nr.
17, ap. 9, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03248
(151) 13/05/2015
(732) S.C. AOBY VISION S.R.L., Str.
Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 2, et. 1,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) R O M A R K I N T E L L E C T U A L
PROPERTY S.R.L., Sos. Mihai Bravu
nr. 27A, C1, etaj 3, ap. 36, camera 1
BUCURESTI

igen, tessék! - da, poftiţi!
(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; promovare online de reţele
informatizate şi pagini web; furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile şi serviciile prestate de terţi online pe
internet; furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet; marketing
comercial (în afară de comercializare); servicii
de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

(540)

AOBY
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;
270315; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
10
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43 Restaurante, cazare temporară.

precum şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03249
(151) 13/05/2015
(732) S.C. ALGIEM SYSTEM S.R.L.,
Intrarea Ogradei nr. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03255
(151) 13/05/2015
(732) BARBAROSIE TUDOR, Str.
Ghirlandei nr. 36, bl. 79, sc. 3, ap. 42,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

ETRIP

La Dolce pizza chef de poftă bună!

(591) Culori revendicate:roşu, roz, negru,
alb
(531) Clasificare Viena:250303; 260418;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(531) Clasificare Viena:250125; 260118;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 03250
(151) 13/05/2015
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti
nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03252
(151) 13/05/2015
(732) S.C. GENERAL DC INSTAL
S.R.L., P-ţa Aron Cotrus nr. 1, sc. B,
ap. 8, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

AUTO MOTO VELO
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:180105; 180123;
270315; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

General DC Instal

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu deschis

(210) M 2015 03251
(151) 13/05/2015
(732) CALTUT EDUARD VALENTIN,
Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. A,
ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

alb,

(531) Clasificare Viena:011503; 260413;
260416; 270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; instalaţii
electrice şi de automatizări; servicii de
consultanţă în domeniul instalaţiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; servicii de
proiectare în domeniul instalaţiilor, creare şi

(540)
ROOMS ROMANIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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menţinere site web propriu.

(210) M 2015 03253
(151) 13/05/2015
(732) S.C. LENDIA FINANCIALS S.R.L.,
Str. Ştefan cel Mare nr. 6, bl. 15A, sc.
1, ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03256
(151) 13/05/2015
(732) BARBAROSIE TUDOR, Str.
Ghirlandei nr. 36, bl. 79, sc. 3, ap. 42,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Lendia

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
e trip Agency

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03257
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, negru
(531) Clasificare Viena:260305; 260418;
260424; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante, cazare temporară.

(540)
Sărbătoarea pastorală tradiţională
"Boteitul Oilor", comuna Negrileşti,
judeţul Vrancea

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03267
(151) 13/05/2015
(732) ISTRATE CORNEL, Bd. G-ral
Grigore Bălan nr. 29, bl. 1, sc. B, ap.
2, judeţul Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA

(210) M 2015 03254
(151) 13/05/2015
(732) BARBAROSIE TUDOR, Str.
Ghirlandei nr. 36, bl. 79, sc. 3, ap. 42,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

trip solutions
(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:250301; 260418;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante, cazare temporară.

LADIES SOCIETY part of Gentlemen's
Club

(531) Clasificare Viena:020307; 020323;
051304; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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;
inclusiv creare şi menţinere website propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:100301; 100304;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Umbrele, umbrele de soare şi toate
componentele acestora.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
umbrelelor de terasă, corturilor, mobilierelor
de terasă, suporţilor de umbrele de terasă,
marchizelor, steagurilor, părţilor de calotă la
marchiză din material textil şi bannerelor la
steaguri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Reparaţii; servicii de curăţire pentru
umbrele de terasă, corturi, mobilier terasă;
servicii de instalare umbrele de terasă, corturi
şi mobilier terasă.
42 Servicii de proiectare umbrele de terasă,
corturi, mobilier terasă, suporţi umbrele de
terasă.

(210) M 2015 03258
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA
(540)
Concurs national de interpretare vocală
"Cântece de viţă veche", Focşani

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03268
(151) 13/05/2015
(732) S.C. LICCO PROMPT 2000 S.R.L.,
nr. 1001, judeţul Arad, , FELNAC
ROMANIA
(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03259
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA

(540)

(540)
Festivalul folcloric tradiţional "Poiana
Negari", comuna Jitia, judeţul Vrancea
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie: instruire: divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;
290112;
511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03260
(151) 13/05/2015
(732) C E N T R U L
CULTURAL
VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 03274
(151) 13/05/2015
(732) BECA SILVIU-ALEXANDRU,
Bdul. Chişinău nr. 15, bl. A4, sc. 1, et.
2, ap. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

Festivalul - concurs naţional al
ansamblurilor folclorice tradiţionale ''Pe
Plaiul Tojanului", comuna Paltin, judeţul
Vrancea
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie: instruire: divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Haute Pepper RESTAURANT &
LOUNGE TASTEFUL WITH A TWIST

(210) M 2015 03272
(151) 13/05/2015
(732) S.C. ACCENT TRAVEL &
EVENTS S.R.L., Bdul Ferdinand I,
Nr. 74A, Sector 2, 021383,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260106; 270512;
270515; 290112;
511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ACCENT SHOP
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