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Cerei Mărci publicate în 21.07.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 04300 14/07/2015 S.C. ANCA ŞI RADU POMPE

FUNEBRE S.R.L.

2 M 2015 04609 14/07/2015 S.C. VASROM SECURITY S.R.L. VASROM SECURITY

3 M 2015 04628 14/07/2015 S.C. YUNUS EMRE IMPEX S.R.L. TARIŞ

4 M 2015 04658 14/07/2015 S.C. CIT ONE S.R.L. CIT ONE

5 M 2015 04659 14/07/2015 DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN Studioul femeilor care ştiu ce vor

6 M 2015 04660 14/07/2015 S.C. VIGNA S.R.L. A

7 M 2015 04661 14/07/2015 S.C. VIGNA S.R.L. HELIOS

8 M 2015 04662 14/07/2015 S.C. VIGNA S.R.L. R

9 M 2015 04663 14/07/2015 S.C. SUPGUARD BODY S.R.L. SUPGUARD BODY

10 M 2015 04664 14/07/2015 FUNDATIA JUVENTUS
ALAPÍTVÁNY

Juventus Foundation

11 M 2015 04665 14/07/2015 CASA DE VINURI ŞTEFĂNEŞTI
S.R.L.

Truda Fanny

12 M 2015 04666 14/07/2015 S.C. PROCEMA PERLIT S.R.L. PERLIT PROCEMA

13 M 2015 04667 14/07/2015 S.C. ELITE BODYGUARD TEAM
S.R.L.

ELITE BODYGUARD TEAM

14 M 2015 04668 14/07/2015 S.C. TNT PRODUCTIONS
ROMANIA S.R.L.

BSDA Black Sea Defense &
EXHIBITION & CONFERENCE

15 M 2015 04669 14/07/2015 TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL SA Unipersonal

NUTRIPHUSE

16 M 2015 04670 14/07/2015 FLOROV TZVETAN KRUMOV
MARGARIT CATALIN

FIRST 11

17 M 2015 04671 14/07/2015 S.C. FRESH FOOD DELIVERY
S.R.L.

Gré Bakery

18 M 2015 04672 14/07/2015 S.C. EXPERTAROM FOOD
INGREDIENTS S.R.L.

FRITELINI
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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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19 M 2015 04673 14/07/2015 MARISAN TEAM SRL-D legendary BARBERS Băneasa

20 M 2015 04674 14/07/2015 GABI GONDOS tailor made attitude

21 M 2015 04675 14/07/2015 ASOCIATIA CELTIC
TRANSILVANIA

Festivalul Celtic Transilvania

22 M 2015 04676 14/07/2015 MEREUŢĂ ALEXANDRU
BĂLĂNEL SERGHEI

kubik Acoperişul.

23 M 2015 04677 14/07/2015 S.C. DR. BRIGHT CARE S.R.L. DR.BRIGHT

24 M 2015 04678 14/07/2015 S.C. CLIPPERTON S.R.L. Oala cu bunatati

25 M 2015 04679 14/07/2015 IONESCU GEORGE TIBERIU RESTAURANT LA CONACUL
NOBIL OSPAT BOIERESC CA-N
VREMURILE BUNE

26 M 2015 04680 14/07/2015 S.C. FOODVENTURE S.R.L. BK BECA'S KITCHEN
HOMEMADE FOOD

27 M 2015 04681 14/07/2015 Lidl Stiftung & Co. KG FRESH FISH TODAY

28 M 2015 04682 14/07/2015 S.C. TOMIT AGRI MACCHINE
S.R.L.

TOMIT AGRI MACCHINE

29 M 2015 04683 14/07/2015 S.C. CON CASA S.R.L. CONCASA

30 M 2015 04684 14/07/2015 S.C. CONSTALARIS S.R.L. CONSTALARIS

31 M 2015 04685 14/07/2015 S.C. FIRST GRAIN S.R.L. FIRST GRAIN

32 M 2015 04686 14/07/2015 COSTACHE CRISTIAN GABRIEL PASTRAVARIILE TAMINA

33 M 2015 04687 14/07/2015 CIOBOTEA EDUARD Hot Gipsy

34 M 2015 04688 14/07/2015 CARLSBERG BREWERIES A/S ORI BEM BERE, ORI BEM BERE

35 M 2015 04689 14/07/2015 ROBU DECEBAL TRAIAN AMFITEATRUL TRANSILVANIA
legenda dintre munti

36 M 2015 04691 14/07/2015 S.C. STANDARD QM S.R.L. MaraMedia TV
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37 M 2015 04692 14/07/2015 S.C. GRAFOPRINT S.R.L. GRAFOPRINT - din 1991
Gândeşte şi acţionează POZITIV!
ETICHETA vinde produsul, noi
tipărim ETICHETA!

38 M 2015 04693 14/07/2015 S.C. ROMFULDA PROD S.R.L. ANATHEIA

39 M 2015 04694 14/07/2015 S.C. GRAFOPRINT S.R.L. GRAFOPRINT Eticheta vinde
produsul, noi tipărim eticheta!
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(210) M 2015 04300
(151) 14/07/2015
(732) S.C. ANCA ŞI RADU POMPE

FUNEBRE S.R.L., Str. Divinităţii nr.
2, Comuna Holboca, judeţul Iaşi, ,
SAT DANCU ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 241725;

261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04609
(151) 14/07/2015
(732) S.C. VASROM SECURITY S.R.L.,

Str. Valea Jichisului nr. 30, judeţul
Cluj, , DEJ ROMANIA 

(540)

VASROM SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:010102; 010110;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază şi protecţie.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor (servicii oferite de
pompierii civili); servicii de pază pentru
bunuri şi oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04628
(151) 14/07/2015
(732) S.C. YUNUS EMRE IMPEX S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 39, Stand
1, judeţul Ilfov, 07710, COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

TARIŞ

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Legume şi fructe conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04688
(151) 14/07/2015
(732) CARLSBERG BREWERIES A/S,

NY Carlsberg Vej 100, 1799,
COPENHAGEN V DANEMARCA 

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

(540)

ORI BEM BERE, ORI BEM BERE

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

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04665
(151) 14/07/2015
(732) CASA DE VINURI ŞTEFĂNEŞTI

S.R.L., Str. Morii nr. 150, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

Truda Fanny

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04666
(151) 14/07/2015
(732) S.C. PROCEMA PERLIT S.R.L.,

Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(540)

PERLIT PROCEMA
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(531) Clasificare Viena:270514; 270517;
270519;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04667
(151) 14/07/2015
(732) S.C. ELITE BODYGUARD TEAM

S.R.L., Str. Dorobanţilor nr. 4, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) LABIRI NT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul
Arad ARAD

(540)

ELITE BODYGUARD TEAM

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030116; 260115;

260121; 290113;  

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

45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor şi
colectivităţilor; agenţii de detectivi şi activităţi
specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04668
(151) 14/07/2015
(732) S.C. TNT PRODUCTIONS

ROMANIA S.R.L., Str. Grigore
Iancu nr. 22C, sector 3, 032923,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BSDA Black Sea Defense &
EXHIBITION & CONFERENCE

  
(531) Clasificare Viena:030717; 180401;

230101; 230125; 240113; 240117;
270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04689
(151) 14/07/2015
(732) ROBU DECEBAL TRAIAN, Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 29F, Judeţul
I l fov,  77190,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

AMFITEATRUL TRANSILVANIA
legenda dintre munti

(591) Culori revendicate:gri, verde, alb

(531) Clasificare Viena:060104; 270501;
290113;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04669
(151) 14/07/2015
(732) T R A D E  C O R P O R A T I O N

I N T E R N A T I O N A L  S A
Unipersonal, Alcala, 498, planta 2,,
28027, MADRID SPANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

NUTRIPHUSE

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

1 Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte,
îngrăşăminte naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04680
(151) 14/07/2015
(732) S.C. FOODVENTURE S.R.L., Intr.

Viforului nr. 3, bl. 13, sc. 1, ap. 5,
sector 6, 061219, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BK BECA'S KITCHEN HOMEMADE
FOOD
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(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
260121; 270522;  

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

43 Restaurante de delicatese; restaurante
pentru turişti; restaurante (servirea mesei);
restaurante cu autoservire; servicii de
rezervări la restaurant; restaurante cu livrare la
domiciliu; rezervări pentru restaurante şi
mese; furnizarea de recenzii despre
restaurante; servicii de informare privind
restaurantele; servicii de restaurant prestate de
hoteluri; servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor; servicii de restaurant cu specific
japonez; restaurante specializate în preparate
la grătar; servicii de restaurant cu servire la
pachet; aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire; servicii de
restaurante cu mâncare specific spaniolă;
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri;
furnizarea de informaţii cu privire la
restaurante; servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide; furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
servire de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri; furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante; servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante; servicii
prestate de o agenţie pentru rezervări de
restaurante; servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licenţă; servicii de agenţie
de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04670
(151) 14/07/2015
(732) FLOROV TZVETAN KRUMOV,

B-dul Pipera 1H, Vila O24, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(732) MARGARIT CATALIN, Str.
Sanduleşti nr. 3, bl. Z40, ap. 24, sector
6, 061781, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FIRST 11

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

260124; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; genţi,
rucsaci, geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şepci,
căciuli.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, activităţi de
promovare a sportivilor din toate categoriile
sportive; promovarea imaginii sportivilor;
promovarea sportivilor din toate categoriile
sportive; reprezentarea cluburilor, antrenorilor
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şi managerilor, în principal şi fără a se limita
la, în vederea, legitimării sportivilor şi
angajării antrenorilor şi managerilor la
echipele şi cluburile de profil, transferării şi
sau împrumutării sportivilor de la un club la
altul (managementul personalului); preselecţii
şi selecţii la echipe de club şi naţionale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi de instruire şi
educaţie a sportivilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04681
(151) 14/07/2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1, 74172, Neckarsulm
GERMANIA 

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

(540)

FRESH FISH TODAY

  
(531) Clasificare Viena:030924; 270508;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte (nu viu) şi produse din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04683
(151) 14/07/2015
(732) S.C. CON CASA S.R.L., Str.

Ogorului nr. 28, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

CONCASA

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270510; 270514;

290112;  

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

37 Construcţii, reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04684
(151) 14/07/2015
(732) S.C. CONSTALARIS S.R.L., Str.

Crivăţului nr. 3, bl. 44B, et. 3, ap. 18,
sector 3, , 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)

CONSTALARIS

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:010125; 270508;
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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04685
(151) 14/07/2015
(732) S.C. FIRST GRAIN S.R.L., Str.

Mare - Lotul 32, nr. 10, judeţul
Constanţa, , AMZACEA ROMANIA

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

(540)

FIRST GRAIN

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:050702; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor de pesticide, seminţe,
îngrăşăminte pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en-gros şi en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04686
(151) 14/07/2015
(732) C O S T A C H E  C R I S T I A N

GABRIEL, Str. Olimpului nr. 24, ap.
2, sector 4, 040198, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PASTRAVARIILE TAMINA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04687
(151) 14/07/2015
(732) CIOBOTEA EDUARD, Str.

Dristorului nr. 91-95, bl. A, et. 10, ap.
1004, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Hot Gipsy

  

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

30 Sos picant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04671
(151) 14/07/2015
(732) S.C. FRESH FOOD DELIVERY

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
41bis, et. 1, ap. 2, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Gré Bakery

 
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
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gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04691
(151) 14/07/2015
(732) S.C. STANDARD QM S.R.L., Str.

Xenopol, nr. 46, jud. Maramureş,
435500, SIGHETU MARMAŢIEI
ROMANIA 

(540)

MaraMedia TV

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

38 Transmisii tv.; telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04658
(151) 14/07/2015
(732) S.C. CIT ONE S.R.L., B-dul

Timişoara nr. 6C, et. 3 şi 4, sector 6,
061328, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CIT ONE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:261103; 261112;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04659
(151) 14/07/2015
(732) DRAGOIU GEORGE-CIPRIAN,

Str. Zugravi nr. 19, bl. V 1-3, sc. B, et.
1, ap. 5, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Studioul femeilor care ştiu ce vor

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04660
(151) 14/07/2015
(732) S.C. VIGNA S.R.L., Sat Petrovaselo,

Nr. 230, Jud. Timiş, , RECAŞ
ROMANIA 

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

(540)

A

(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin.
35 Regruparea în avantajul terţilor a vinului
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04661
(151) 14/07/2015
(732) S.C. VIGNA S.R.L., Sat Petrovaselo,

Nr. 230, Jud. Timiş, , RECAŞ
ROMANIA 

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

(540)

HELIOS

(591) Culori revendicate:galben

(531) Clasificare Viena:010302; 241324;
290102;  

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

33 Vin.
35 Regruparea în avantajul terţilor a vinului
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
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intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04662
(151) 14/07/2015
(732) S.C. VIGNA S.R.L., Sat Petrovaselo,

Nr. 230, Jud. Timiş, , RECAŞ
ROMANIA 

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

(540)

R

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin.
35 Regruparea în avantajul terţilor a vinului
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace

electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04663
(151) 14/07/2015
(732) S.C. SUPGUARD BODY S.R.L., Str.

Gloriei nr. 3, judeţul Prahova, ,
BUŞTENI ROMANIA 

(540)

SUPGUARD BODY

(591) Culori revendicate:verde, galben
(531) Clasificare Viena:260118; 260121;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile, montare de
sisteme electrice antiincendiu, montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04664
(151) 14/07/2015
(732) F U N D A T I A  J U V E N T U S

ALAPÍTVÁNY, Str. Iancu de
Hunedoara nr. 33, A/4, judeţul
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(540)

Juventus Foundation

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

(531) Clasificare Viena:260114; 270501;
290115;  

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

35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04672
(151) 14/07/2015
(732) S.C. EXPERTAROM FOOD

INGREDIENTS S.R.L., Sos. Alba
Iulia nr. 150, judetul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

FRITELINI

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

29 Şuncă; fasole conservată; caltaboş; caltaboş
de sânge; ulei de oase, comestibil; bulion;
concentrate de bulion; unt; unt de nuci de
cocos; unt de arahide; cremă de unt; caviar;
mezeluri; brânză; cipsuri de cartofi; scoici însă
nu vii; grăsime de cocos; ulei de cocos; ulei de
răpită pentru alimente; concentrate de supe;
ulei de porumb; raci, cu excepţia celor vii;
crochete; crustacee, cu excepţia celor vii;
foietaje; grăsimi comestibile; ulei comestibil;
oua; amestecuri de felii de pâine care conţin
grăsimi; substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile; file de peşte; produse
alimentare din peşte; peşti, cu excepţia celor
vii; peşte conservat; peşte sărat; icre de peşte
procesate; peşte la conservă; fulgi de cartofi;
ulei din seminţe de în pentru uz culinar;
alimente preparate din peşte; vânat, însă nu
viu; usturoi conservat; heringi; humus; untură
pentru alimente; alge de mare prăjite; ulei din
seminţe de cânepă pentru uz culinar; ficat;
pate de ficat; homari cu excepţia celor vii;
cipsuri de cartofi cu conţinut redus de grăsime;
margarină; carne; extract de carne; carne



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 14.07.2015

conservată; carne în conservă; cărnuri sărate;
pateuri vegetale; ciuperci, conservate; ulei de
măsline alimentar; măsline conservate; ceapă
conservată; stridii, însă nu vii; ulei din miez,
de palmier alimentar; ulei de palmier
alimentar; murături; porc; chiftele din cartofi;
păsări, însă nu vii; creveţi, însă nu vii; salată
de legume; somon; sardine; varză murată;
cârnaţi; cârnaţi în pastă; castraveţi de mare,
însă nu vii; seminţe procesate; seminţe
procesate de floarea soarelui; ulei de susan;
preparate pentru supă; legume pentru supă;
supe; ulei de floarea soarelui alimentar; suc
de roşii pentru gătit; pastă de roşii; burtă;
trufe conservate; ton; sucuri de egume pentru
gătit; preparate din supă de legume; legume
gătite; legume conservate; legume uscate;
legume conservate la cutie; albuş de ou;
gălbenuş de ou.
30 Mix de condimente; pastă de midgale;
preparate aromate alimentare; arome, altele
decât uleiuri esenţiale pentru esenţiale pentru
băuturi; biscuiţi; pâine; chifle de pâine; chifle;
blaturi de tort; sandwich-uri cu brânză;
cipsuri (produse din cereale); scorţişoară;
cuişoare; condimente; prăjiturele; sare pentru
gătit; mălai; floricele de porumb; coulis
(sosuri); biscuiţi crocanţi; cremă tartar pentru
gătit; cremă tartar pentru uz culinar; curry
(condimente), sosuri pentru salate; esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale; paste alimentare
făinoase; alimente făinoase; fulgi de porumb;
fulgi de ovăz; arome altele decât uleiurile
esenţiale; arome altele decât uleiurile
esenţiale, pentru prăjituri; ierburi de grădină,
conservate; turtă dulce; sosuri pentru carne;
glazură de şuncă; turte din mălai dulce;
kechup; biscuiţi de malt; marinate; maioneză;
plăcinte cu carne; agenţi de fragezire a cărnii,
de uz casnic; muştar; alimente preparate pe
baza de tăiţei; clătite; paste; paste făinoase;
produse de patiserie; gogoşi; papanaşi;
pateuri; piper; pesto (sos), petit-beurre;

plăcinte; plăcinte cu carne; pizza; popcorn;
sare pentru conservarea alimentelor; tarte;
ravioli; condimente; pesmet; sosuri pentru
salate; sandwichuri; sos tomat; sosuri; lianţi
pentru cârnaţi; produse de asezonare; sos de
soia; tortillas; tăiţei lungi, paste lungi; oţet;
gofre; ierburi (condimente); drojdie
31 Arahide proaspete.
35 Afaceri comerciale; servicii de import
export; francizare; consiliere comercială;
consultanţă pentru afaceri si management
comercial, pentru domeniul solicitat a fi
înregistrat; publicitate şi reclamă; organizare
de expoziţii şi orice formă de prezentare în
scop comercial în domeniul industriei
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04692
(151) 14/07/2015
(732) S.C. GRAFOPRINT S.R.L., DN 59,

KM 8+550, Bloc Hala Industrială,
jude ţul Timiş ,  ,  CHISODA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

GRAFOPRINT - din 1991 Gândeşte şi
acţionează POZITIV! ETICHETA vinde
produsul, noi tipărim ETICHETA!
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(591) Culori revendicate:albastru, alb,
verde, turcoaz, negru

(531) Clasificare Viena:260118; 260122;
290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04682
(151) 14/07/2015
(732) S.C. TOMIT AGRI MACCHINE

S.R.L., Şos. Râmnicu Sărat nr. 109,
construcţia 14, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

TOMIT AGRI MACCHINE

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:010301; 010318;

050306; 240723; 270502; 270507;
290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
tractoarelor, combinelor, încărcătoarelor,
plugurilor, scarificatoarelor, mini- tillurilor,
strip hawkurilor, combinatoarelor, discurilor,

grapelor rotative, tăvălugilor, semănătoarelor,
instalaţiilor de erbicidat, instalaţiilor de irigat,
tractoarelor de resturi vegetale, culegătoarelor,
remorcilor, vitanjelor, maşinilor de castrat,
utilajelor zootehnice, utilajelor diverse pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor radio şi tv; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04693
(151) 14/07/2015
(732) S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.,

Str. Libertăţii nr. 50, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

ANATHEIA

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

270501; 270511;  
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(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04673
(151) 14/07/2015
(732) MARISAN TEAM SRL-D, Str.

Drumul Potcoavei, nr. 30, Jud. Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

legendary BARBERS Băneasa

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020912; 090701; 160313; 260418;
260419;  

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

44 Servicii de igienă coporală şi frumuseţe
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04674
(151) 14/07/2015
(732) GABI GONDOS, Str. Racoviţă 70, bl.

1, ap. 21, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

tailor made attitude

  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04675
(151) 14/07/2015
(732) A S O C I A T I A  C E L T I C

TRANSILVANIA, Str. Liviu
R e b r e a n u ,  n r .  1 9 ,  J u i d .
Bistriţa-Năsăud, 425100, BECLEAN
ROMANIA 

(540)

Festivalul Celtic Transilvania

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:030724; 090109;

090111; 241322; 260116; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04676
(151) 14/07/2015
(732) MEREUŢĂ ALEXANDRU, Alea

Dimitrie Anghel nr. 8, sc. 3, ap. 11,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BĂLĂNEL SERGHEI, Şos.
Pantelimon nr. 363, bl. A1, sc. A, et. 7,
ap. 32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

kubik Acoperişul.

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:070311; 270502;

270507; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; produse metalice necuprinse
în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materialecare nu sunt
incluse în alte clase;necuprinse în alte clase;
materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare,de umplutură, materiale izolante; ţevi
flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04677
(151) 14/07/2015
(732) S.C. DR. BRIGHT CARE S.R.L.,

Sat Costi, str. Tuluc, nr. 1, Hala 74,
birou nr. 3, jud. Galaţi, , VÂNĂTORI
ROMANIA 

(540)

DR.BRIGHT

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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 mobilierului);

materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04678
(151) 14/07/2015
(732) S.C. CLIPPERTON S.R.L., Nr.

Cadastral 168, cam 1, corp 1, Jud.
Giurgiu, , JOIŢA ROMANIA 

(540)

Oala cu bunatati
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate, fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
43 Servitii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04679
(151) 14/07/2015
(732) IONESCU GEORGE TIBERIU,

Str. Valea Buzăului nr. 2, bl. G34, ap.
17, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RESTAURANT LA CONACUL NOBIL
OSPAT BOIERESC CA-N VREMURILE
BUNE

(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
260416; 270524;  

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

42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; programare computerizată; design
de software pentru computer; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii.
43 Restaurante şi cazare temporară; bistro;
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04694
(151) 14/07/2015
(732) S.C. GRAFOPRINT S.R.L., DN 59,

KM 8+550, Bloc Hala Industrială,
jude ţul  Timiş ,  ,  CHISODA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

GRAFOPRINT Eticheta vinde produsul,
noi tipărim eticheta!

(591) Culori revendicate:turcoaz, gri, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03381
(151) 31/10/2003
(732) A D V A N C E  M A G A Z I N E

PUBLISHERS INC, One World
Trade Center, 10007, NEW YORK
S.U.A. NY

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

(540)

TEEN VOGUE

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

3 Preparate şi substanţe pentru curăţare,
lustruire şi degresare; produse şi
substanţe de toaletă, cu excepţia celor de
uz medical; preparate şi substanţe pentru
înfrumuseţare; produse cosmetice;
produse pentru machiaj; rujuri şi luciuri de
buze; produse pentru îngrijirea dinţilor;
parfumuri, produse de parfumerie,

colonie, ape de toaletă şi ape de colonie;
u le iur i  esen ţ ia le;  produse de
aromaterapie; deodorante de uz personal;
antiperspirante; produse şi substanţe
pentru bronzare; preparate şi substanţe
depilatoare; cremă de ras şi săpunuri de
ras; uleiuri pentru masaj; pudre, creme şi
loţiuni; oje şi produse pentru îndepărtarea
ojelor; săpunuri şi şampoane; preparate
pentru ras şi preparate aftershave;
preparate şi substanţe pentru întreţinerea,
îngrijirea şi înfrumuseţarea pielii, corpului,
feţei, ochilor, părului, dinţilor şi unghiilor;
preparate de duş şi baie; uleiuri de baie şi
săruri de baie; pudră de talc; produse de
hidratare a pielii; arome pentru potpourri;
tămâie; beţişoare parfumate; odorizante şi
articole pentru parfumarea camerelor;
uleiuri şi creme pentru copii, cu excepţia
celor de uz medical; şerveţele umede
pentru copii, cu excepţia celor de uz
medical; vată din bumbac pentru uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜




