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Cereri Mărci publicate în data de 20.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 07510

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
13/11/2015 ORKLA FOODS ROMANIA S.A.

Denumire
Marcă
(540)
LINCO PATISERO

2 M 2015 07511

13/11/2015 DOGARIU ALINA

ALLY

3 M 2015 07512

13/11/2015 S.C. ROMPAMEX S.R.L.

NATURESCU

4 M 2015 07513

13/11/2015 S.C. ROMPAMEX S.R.L.

NATURAPLANT

5 M 2015 07514

13/11/2015 MINUS 22 PREMIUM FOOD
S.R.L.

Minus22

6 M 2015 07515

13/11/2015 S.C. ACVA VET S.R.L.

La Mihai

7 M 2015 07516

13/11/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L.

8 M 2015 07517

13/11/2015 S.C. VIA VITICOLA S.R.L.

VIA VITICOLA

9 M 2015 07518

13/11/2015 BORDIAN CONSTANTIN

CN catalogul national

10 M 2015 07519

13/11/2015 SOLOMON RĂZVAN IOAN

Putina cu murături

11 M 2015 07520

13/11/2015 CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN

INVESTIGAZIONI COSMOPOL
DETECTIVE

12 M 2015 07521

13/11/2015 ORA-O ROMANIE ALTFEL

13 M 2015 07522

13/11/2015 S.C. DINAMO 1948 S.A.

1948 FCD CAINI PANA LA
MOARTE!

14 M 2015 07523

13/11/2015 ADVANCED RESERCH IN
DERMATOLOGY S.R.L.

DERMAMED CLINICA DE
DERMATOLOGIE SI LASER

15 M 2015 07524

13/11/2015 TV GUIDE S.R.L.

YOLO

16 M 2015 07525

13/11/2015 ASOCIATIA NEAMUNIT

NEAMUNIT

17 M 2015 07526

13/11/2015 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

WAVES OF PLEASURE

1

Platforma 200 pentru Bucureşti
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 07527

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
13/11/2015 Henkel AG & Co.KGaA

PUR

19 M 2015 07528

13/11/2015 CONEMARA LIMITED

GO! Bet

20 M 2015 07529

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

INTELLIMAX

21 M 2015 07530

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

IntellyMAX

22 M 2015 07531

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

INTELLITORR

23 M 2015 07532

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

IntellyTORR

24 M 2015 07533

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

Olmytor

25 M 2015 07534

13/11/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.

Torolmes

26 M 2015 07535

13/11/2015 ŢANCU COSMIN CRISTIAN

StoneMania The light within

27 M 2015 07536

13/11/2015 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

CASA CAVALERILOR

28 M 2015 07537

13/11/2015 S.C. CAFENETTA S.R.L.

Cafenetta Italian street food
Quality before price

29 M 2015 07538

13/11/2015 ROCSIN DANIEL ADRIAN

DACIA ART

30 M 2015 07539

13/11/2015 ROCSIN DANIEL ADRIAN

ARCAŞUL LUI DECEBAL

31 M 2015 07540

13/11/2015 ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

Dracula Dog Show

32 M 2015 07541

13/11/2015 BALABAN DAN

SMART CAR WASH. CAR
WASH. EXPRESS DETAILING.
DETAILING

33 M 2015 07542

13/11/2015 S.C. RSC CONSULTING S.R.L.

UNIVERSIFLY

34 M 2015 07543

13/11/2015 S.C. SONIC + PAY S.R.L.

YOUNIFY PAY IT EASY !

35 M 2015 07545

13/11/2015 NICA VIOREL

DAKOTA BY ISOLETTA

36 M 2015 07546

13/11/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

2

Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2015 07547

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
13/11/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

38 M 2015 07548

13/11/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

39 M 2015 07549

13/11/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

40 M 2015 07550

13/11/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

41 M 2015 07551

13/11/2015 S.C. SENIC COM S.R.L.

Laki Gritz

42 M 2015 07552

13/11/2015 S.C. CITY GENERATION S.R.L.

CITY FASHION WEEK

3

Denumire
Marcă
(540)
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(210) M 2015 07532
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul
A , s e c t o r 1 , BUCUR E ŞT I ,
ROMANIA

(210) M 2015 07534
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul
A, sector 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(540)
IntellyTORR

Torolmes

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07533
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul
A, sector 1, BUCUREŞT I ,
ROMANIA
(540)
Olmytor
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07535
(151) 13/11/2015
(732) ŢANCU COSMIN CRISTIAN,
Comuna Frumoasa, Judeţul
Teleorman, SAT FRUMOASA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 07543
(151) 13/11/2015
(732) S.C. SONIC + PAY S.R.L., Str.
Splaiul Unirii nr. 445, cam. 3, sector
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

YOUNIFY PAY IT EASY !
(591) Culori revendicate:violet deschis,
violet închis, negru

StoneMania The light within
(531) Clasificare Viena:260109; 260118;
260124; 270521;

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, inclusiv ceasuri, bijuterii şi pietre
preţioase şi semi-preţioase (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de import export.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii de cercetare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri; restaurante (servirea
mesei); restaurante cu livrare la domiciliu;
restaurante cu autoservire; rezervări pentru
restaurante şi mese.

(210) M 2015 07536
(151) 13/11/2015
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 07546
(151) 13/11/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

CASA CAVALERILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07545
(151) 13/11/2015
(732) NICA VIOREL, Intrarea Gheorghe
Simionescu nr. 19, et. 2, ap. 11, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(591) Culori revendicate:galben, maro
închis, maro deschis, alb, negru

(540)

(531) Clasificare Viena:011501; 050520;
050521; 110304; 120109; 120125;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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

DAKOTA BY ISOLETTA
(531) Clasificare Viena:030402; 270112;
270507;
6
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acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 07547
(151) 13/11/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:roşu, maro închis,
maro deschis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
170119; 200702; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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;

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07548
(151) 13/11/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
200103; 210125; 261509; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
8
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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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 07549
(151) 13/11/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07550
(151) 13/11/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:verde, maro închis,
maro deschis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
160106; 160125; 200103; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.

(540)

(591) Culori revendicate:verde, maro închis,
maro deschis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
160111; 200103; 290115;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 07551
(151) 13/11/2015
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.
Bariera Vâlcii nr. 247, jud. Dolj,
1100, CRAIOVA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

Laki Gritz
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, conserve din carne, mezeluri; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, gemuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi/sau legume; seminţe procesate,
seminţe comestibile, seminţe preparate, tahini
(pastă de seminţe de susan), gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
fructe glazurate, gustări şi chipsuri pe bază de
cartofi, gustări şi chipsuri pe bază de soia,
gustări şi chipsuri pe bază de fructe, gustări şi
chipsuri pe bază de legume, gustări şi chipsuri
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă; fructe

˜˜˜˜˜˜˜
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orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, griş, pesmet, mălai, paste făinoase,
macaroane, cereale procesate, musli, seminţe
de cereale procesate, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, gustări pe bază de
cereale, cereale pentru micul dejun, preparate
din cereale acoperite cu zahăr şi miere,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale şi fructe uscate, batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, porumb
prăjit, porumb copt, produse expandate pe
bază de porumb, produse extrudate pe bază de
porumb, pufuleţi, produse expandate şi/sau
extrudate pe bază de ovăz, produse expandate
şi/sau extrudate pe bază de orez; produse din
soia (incluse în această clasă); fulgi de
porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla; nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,
seminţe de susan caramelizate, arahide
caramelizate, fistic caramelizat, miez de nucă
caramelizat, caju caramelizat, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie), fructe trase în
ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb;
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde; popcorn; pâine, pâine
prăjită şi/sau aromatizată, produse de brutărie;
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
gustări crocante (incluse în această clasă);
produse de patiserie şi cofetărie; fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; prăjiturele cu orez, gustări pe bază
de orez; covrigi, covrigei, crutoane, grisine,
mini grisine, turtă dulce, napolitane, mini
prăjituri, praline, cornuleţe, pretzels,
sticks-uri, pişcoturi, biscuiţi, biscuiţi cu
cremă, biscuiţi dulci, biscuiţi crocanţi, biscuiţi
săraţi, pricomigdale, prăjituri, rulade, goffre,
prăjiturele, pufarine, rahat turcesc, şerbeturi,
nuga, halva, tarte, trufe (dulciuri), marţipan,
umpluturi pentru plăcinte, umpluturi pentru

confiate, chipsuri, snack fooduri; creveţi (cu
excepţia celor vii), produse din cartofi de uz
alimentar fabricate sau preparate prin
proceduri de extrudate şi/sau expandare şi/sau
peletizare, chips-uri din creveţi, cartofi
crocanţi, amestecuri de fructe uscate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, nuci
preparate, nuci procesate, nuci cu coajă
preparate, caju preparat, caju procesat, arahide
procesate, arahide prăjite, arahide glazurate,
nuci glazurate, seminţe comestibile glazurate,
alune glazurate, unt de arahide, stafide,
curmale, prune deshidratate, prune confiate,
fructe cristalizate, migdale măcinate, alune
prăjite, alune sărate preparate, arahide
preparate, fulgi de cocos; nuci de cocos
uscate, praf de nucă de cocos, seminţe de
floarea-soarelui procesate, seminţe de
floarea-soarelui, preparate; produse din fructe
uscate, seminţe de dovleac preparate, seminţe
de dovleac procesate, fructe caramelizate, nuci
Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine, fistic preparat, caju, miez
de nucă preparat, alune preparate, alune
procesate, alune de pădure procesate, alune de
pădure preparate, migdale preparate, migdale
procesate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, nuci aromate preparate, gustări,
cuprinse în această clasă, pe bază de seminţe
comestibile procesate şi/sau preparate; gustări,
cuprinse în această clasă, pe bază de alune,
arahide, fistic, nuci, stafide, migdale procesate
şi/sau preparate, migdale condimentate, alune
condimentate, nuci condimentate, gustări
constând în amestecuri de fructe
uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic; fructe deshidratate;
mâncăruri preparate şi/sau congelate incluse în
această clasă; ouă; lapte şi produse lactate;
frişcă, frişcă vegetală; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora;
11
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prăjituri, clătite; mâncăruri preparate şi/sau
congelate incluse în această clasă, tabbouleh,
gustări, sandvişuri, supe; prafuri pentru
budinci, prafuri pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţată, amidon alimentar; îngheţată
comestibilă, iaurt îngheţat (îngheţată,
dulciuri), şerbeturi; ciocolată; paste
tartinabile; popcorn; băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe bază de cafea; arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
zahăr, acadele, bomboane, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizarea de expoziţii de modă, servicii
de promovare a modei.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi publicare
on-line; furnizarea de publicaţii on-line pe
suport electronic nedescărcabile; buletine
informative pe suport electronic; organizare
de prezentare de modă, prezentari de colecţii
vestimentare (divertisment); organizarea de
reprezentări de modă (divertisment);
seminarii de modă; organizarea de expoziţii
fotografice de modă (artă); seminarii de
fotografie de modă, concerte, reprezentaţii
artistice în conexiune cu moda.
42 Servicii de creaţie de modă (design).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07552
(151) 13/11/2015
(732) S.C. CITY GENERATION S.R.L.,
Str. Traian nr. 69-71, et. 1, ap. 5,
judeţul Cluj, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CITY FASHION WEEK
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270524;
12
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(210) M 2015 07537
(151) 13/11/2015
(732) S.C. CAFENETTA S.R.L., Str.
Ficusului, nr. 1, Vila 100, Judeţul
Ilfov,COMUNA BALOTE ŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07521
(151) 13/11/2015
(732) ORA-O ROMANIE ALTFEL, Str.
Gral. Ion Dragalina, nr. 15, sector 5,
050565, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Platforma 200 pentru Bucureşti
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Cafenetta Italian street food Quality
before price

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, vernil

(210) M 2015 07522
(151) 13/11/2015
(732) S.C. DINAMO 1948 S.A., Şos.
Ştefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:260113; 260116;
260122; 270502; 270503; 290112;
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante, cafenea.

1948 FCD CAINI PANA LA MOARTE!
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:01; 010102; 0201;
090110; 260114; 260121; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase)
21 Sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în
alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(omamente).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea în legătură cu
produsele/serviciile solicitate în clasele 16, 25,
41.
41 Educaţie; instruire; diertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzări online.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07523
(151) 13/11/2015
(732) ADVANCED RESERCH IN
DERMATOLOGY S.R.L., Str.
Unirii, nr. 40, et. 1, Jud. Dolj, 200409,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
DERMAMED CLINICA DE
DERMATOLOGIE SI LASER

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

(210) M 2015 07538
(151) 13/11/2015
(732) ROCSIN DANIEL ADRIAN, Str.
Remus nr. 29, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

DACIA ART
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 290114;

14
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interactive de televiziune dar şi a altor
evenimente, informaţii, activităţi sportive,
culturale şi de divertisment (programe).
38 Furnizarea de portaluri pe internet ce
permit utilizatorilor să acceseze continut,
informaţii, imagini, date, texte, audio, video,
în special în domeniul televiziunii şi a altor
evenimente, activităţi sportive, culturale şi de
divertisment, prin intermediul telefoanelor
inteligente şi tabletelor.
41 Divertisment; activităţi culturale şi
sportive; aplicaţii pentru formate interactive
în televiziune, radio şi pe internet incluse în
aceasta clasă; publicaţii accesibile prin
intermeniul unei aplicaţii online pe suport
electronic (nedescărcabile); punerea la
dispozitia publicului de publicaţii electronice
(care nu pot fi descărcate pe calculator);
compunere şi publicare de texte (cu excepţia
textelor publicitare); informaţii în materie de
divertisment, programe radio şi televiziune,
spectacole, concerte şi alte evenimente
culturale, educative sau sportive; servicii de
informaţii în domeniul divertismentului,
precum şi referitoare la programe de radio şi
televiziune, folosite pe telefon; furnizarea de
servicii telefonice automatizate
(active/pasive) prin intermediul telefoanelor
inteligente şi tabletelor, şi anume servicii de
anunţuri în domeniile divertisment, activităţi
culturale, sportive şi educative.

(210) M 2015 07524
(151) 13/11/2015
(732) TV GUIDE S.R.L., Str. Pitar Moş; nr.
27, et. 5, ap. 17, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)

YOLO
(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;
270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software, în special aplicaţii
software pentru telefoane inteligente şi tablete
folosit la prelucrarea, transmisia, receptia,
organizarea, redarea, reproducerea şi difuzarea
de informaţii şi continut video, audio şi
multimedia, inclusiv de fişiere text, date,
imagini, audio, video şi audiovizuale
(programe); software pentru telefoane
inteligente şi tablete pentru divertisment
interactiv; aplicaţii multimedia pentru
telefoane inteligente şi tablete pentru
vizionarea şi selectarea programelor

˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 07539
(151) 13/11/2015
(732) ROCSIN DANIEL ADRIAN, Str.
Remus nr. 29, judeţul Arad, ARAD
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07540
(151) 13/11/2015
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES, Str. Târgului
nr.2, Judeţul Mureş, 540069, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA

ARCAŞUL LUI DECEBAL
(591) Culori revendicate:roşu,
maroniu

(540)

galben,

(531) Clasificare Viena:030108; 030116;
030124; 241501; 241508; 270502;
270503; 270512; 290113;
Dracula Dog Show

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

(531) Clasificare Viena:030108; 030123;
030124; 270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07525
(151) 13/11/2015
(732) ASOCIATIA NEAMUNIT, Aleea
Alexandru Moruzzi Voievod nr. 3, bl.
4, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
NEAMUNIT

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 13.11.2015

(210) M 2015 07526
(151) 13/11/2015
(732) SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., 1800, VEVEY
ELVETIA
(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str. Gral.
David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 07527
(151) 13/11/2015
(732) Henkel AG & Co.KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589,
DUSSELDORF, GERMANIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)
WAVES OF PLEASURE

PUR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îngheţată, îngheţată pe bază de apă,
îngheţată pe băţ, şerbeturi, produse de
cofetărie îngheţate, prăjituri îngheţate,
îngheţată la dozator, iaurturi îngheţate
(îngheţată, dulciuri); agenţi de întărire şi
amestecuri pentru fabricarea de îngheţată
şi/sau îngheţată pe bază de apă şi/sau îngheţată
pe băt şi/sau şerbeturi şi/sau produse de
cofetărie îngheţate şi/sau prăjituri îngheţate
şi/sau îngheţată la dozator şi/sau iaurturi
îngheţate (îngheţată, dulciuri).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, altele decât cele de uz personal,
preparate pentru spălat şi albit şi alte
substanţe pentru spălat, agenţi de clătit pentru
rufe şi veselă; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive; preparate
pentru curăţare metal, lemn, piatra, porţelan,
sticlă, sintetice şi textile; agenţi pentru
prevenirea crustei şi agenţi pentru dizolvarea
crustei pentru curăţarea ţevilor şi aparatelor,
şi anume agenţi de decalcifiere pentru menaj.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07541
(151) 13/11/2015
(732) BALABAN DAN, 43-30, 48th Street,
apt. 6F, Sunnyside New York, NY
11104, NEW YORK , S.U.A.
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(210) M 2015 07529
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul
A, sector 1, BUCUREŞTI
,ROMANIA
(540)
INTELLIMAX

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice.

SMART CAR WASH. CAR WASH.
EXPRESS DETAILING. DETAILING

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07530
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul
A, sector 1,
BUCUREŞTI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:011521; 180107;
180123; 270502; 270508; 290113;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de curăţare pentru autovehicule
terestre; servicii de curăţare, lustruire şi
ceruire a vehiculelor; curăţare şi spalare a
autovehiculelor; spălarea autovehiculelor;
curăţare completă pentru automobile.

IntellyMAX

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

18

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 13.11.2015

(210) M 2015 07542
(151) 13/11/2015
(732) S.C. RSC CONSULTING S.R.L.,
Str. Paul Chinezu nr. 2, ap. 1, Judeţul
Cluj, 400021, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07528
(151) 13/11/2015
(732) CONEMARA LIMITED, Prespas 2,
4th Floor, Flat/Office 405, 1082,
NICOSIA CIPRU
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

UNIVERSIFLY
(591) Culori revendicate:roz (pantone 237
C), alb
(531) Clasificare Viena:070505; 070506;
180503; 270502; 270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

GO! Bet
(591) Culori revendicate:verde (pantone
568), galben (pantone 109), alb
(531) Clasificare Viena:241701; 260404;
260418; 270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
reviste (publicaţii periodice); ziare; broşuri;
agende; cărţi; bilete; afişe; afişe publicitare;
postere din hârtie; pliante; fotografii;
papetărie; produse de imprimerie; calendare;
albume; saci (pungi, plicuri) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat; hârtie de ambalat;
ambalaje (papetărie); materiale pentru
împachetat din hârtie sau carton; fluturaşi
publicitari; formulare pentru pariuri şi jocuri
de noroc; cupoane (voucher-ere).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Jocuri de noroc; servicii de pariuri;
divertisment; activităţi sportive; servicii de
furnizare de informaţii privind rezultate
sportive; producerea de programe de radio şi
televiziune.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07531
(151) 13/11/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,
Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul A,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
INTELLITORR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07510
(151) 13/11/2015
(732) ORKLA FOODS ROMANIA S.A.,
Str. Copilului nr. 14-18, et. 2, sector 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2015 07511
(151) 13/11/2015
(732) DOGARIU ALINA, Bd. Ghencea nr.
28, bl.C87, sc. B, et. 3, ap. 37, Sector
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

(540)
ALLY
(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.

LINCO PATISERO
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
auriu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020115; 020125;
020914; 020915; 270502; 290113;

(210) M 2015 07512
(151) 13/11/2015
(732) S.C. ROMPAMEX S.R.L., Bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 14, bl.
B5, sc. 4, ap. 106, sector 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(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; grăsimi
comestibile (exceptie uleiuri vegetale).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

(540)
NATURESCU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07513
(151) 13/11/2015
(732) S.C. ROMPAMEX S.R.L., Bd.
Constantin Brâncoveanu nr. 14, bl. B5,
sc. 4, ap. 106, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de informare a
consumatorilor (informaţii comerciale).

NATURAPLANT

(210) M 2015 07515
(151) 13/11/2015
(732) S.C. ACVA VET S.R.L., Bd.
Voluntari nr. 96, jud. Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07514
(151) 13/11/2015
(732) MINUS 22 PREMIUM FOOD
S.R.L., Calea Feldioarei nr. 31A, jud.
Braşov, 500471, BRAŞOV
ROMANIA
(540)

La Mihai
(591) Culori revendicate:verde, bej, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 030603;
270505; 270507; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

Minus22
(591) Culori revendicate:albastru, mov,
grena, roşu
(531) Clasificare Viena:241701; 241725;
270711; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07516
(151) 13/11/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.
General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(210) M 2015 07517
(151) 13/11/2015
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L., Str.
General Constantin Budişteanu nr. 26,
corp A1, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI
(540)

VIA VITICOLA
(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:011515; 050710;
270521;

(531) Clasificare Viena:011515; 050710;
270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 07518
(151) 13/11/2015
(732) BORDIAN CONSTANTIN, Str.
Arinis nr. 1, jud. Suceava, GURA
HUMORULUI, ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

CN catalogul national
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu
(531) Clasificare Viena:200507; 241507;
241513; 260416; 260418; 260422;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07519
(151) 13/11/2015
(732) SOLOMON RĂZVAN IOAN, Şos.
Pantelimon nr. 249, bl. 48, sc. B, et. 5,
ap. 68, sector 2,
BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 07520
(151) 13/11/2015
(732) CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN,
Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 23-25,
bl. L16, sc. 3, ap. 89, sect. 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(540)

Putina cu murături
INVESTIGAZIONI COSMOPOL
DETECTIVE

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
maro, alb, portocaliu

(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, bleu, gri, alb

(531) Clasificare Viena:050924; 090110;
190108; 240309; 250106; 250119;
290115;

galben,

(531) Clasificare Viena:010113; 010125;

010501; 030701; 030724; 240520;
240525; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri şi compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(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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