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Cereri Mărci publicate în 22.01.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08044 15/01/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. UTOK KROMA

2 M 2015 00213 15/01/2015 S.C. BIOFARM S.A. DIGEST CALM

3 M 2015 00215 15/01/2015 FLOROIU FLORIN-COSTEL AROMATIQUE FOOD

4 M 2015 00216 15/01/2015 S.C. STAR STORAGE S.R.L. status healthcare hub

5 M 2015 00217 15/01/2015 DAVIDAL SECURITY S.R.L. DAVIDAL SECURITY

6 M 2015 00218 15/01/2015 RADU TRASCAU Români fără graniţe

7 M 2015 00219 15/01/2015 S.C. BENEFIT SYSTEMS S.R.L. Benefit AII Benefits. Free choice.
Online.

8 M 2015 00220 15/01/2015 S.C. RALBI PROPERTY S.R.L. IMPERIUM pool & lounge

9 M 2015 00221 15/01/2015 S.C. SAVORY FOOD S.R.L. Savory Gourmet

10 M 2015 00222 15/01/2015 S.C. CUMPANA 1993 S.R.L. APA BUNA

11 M 2015 00223 15/01/2015 S.C. FULLSCREEN DIGITAL
S.R.L.

FULLSCREEN DIGITAL

12 M 2015 00224 15/01/2015 S.C. NOTORA S.R.L. Notora Guard

13 M 2015 00225 15/01/2015 S.C. CUMPANA 1993 S.R.L. CUMPANA APA BUNA

14 M 2015 00226 15/01/2015 S.C. SPORTCONFEX S.R.L. CALUL ZBURATOR

15 M 2015 00227 15/01/2015 FUNDATIA NOUA GENERATIE GHIDUL PĂRINŢILOR
DIVORŢATI

16 M 2015 00228 15/01/2015 S.C. SPECIAL BAD BOYS
SECURITY S.R.L.

SPECIAL BAD BOYS SECURITY

17 M 2015 00230 15/01/2015 SCRIPCARIU FLORENTINA
MANUELA

DISCOVER BUCOVINA The
Land of Magic
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18 M 2015 00231 15/01/2015 Bach Flower Remedies Limited RESCUE

19 M 2015 00232 15/01/2015 Bach Flower Remedies Limited bach

20 M 2015 00233 15/01/2015 CALOTA VALENTIN IONUT CHEF TV

21 M 2015 00234 15/01/2015 Bach Flower Remedies Limited RESCUE REMEDY

22 M 2015 00235 15/01/2015 II LOREDANA KASCHOVITS Luthela natural ca o atingere

23 M 2015 00236 15/01/2015 II LOREDANA KASCHOVITS PASARICA FERICITA

24 M 2015 00237 15/01/2015 COMBIC DESIGN S.R.L. COMBIC

25 M 2015 00238 15/01/2015 S.C. DAC BUSINESS
SOLUTIONS TEAM S.R.L.

CONACUL MIRONESTILOR

26 M 2015 00239 15/01/2015 S.C. DAC BUSINESS
SOLUTIONS TEAM S.R.L.

CONACUL MIRONESTILOR
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(210) M 2014 08044
(151) 15/01/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UTOK KROMA

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
telefoane, telefoane inteligente, tablete;
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; părţi şi accesorii pentru acestea.
14 Ceasuri şi accesorii pentru acestea.
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale sub formă online şi offline;
distribuirea de material publicitar pentru
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
pentru aparatele pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor.
42 Servicii tehnologice, de analiză şi cercetare
industrială, proiectarea şi dezvoltarea
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00231
(151) 15/01/2015
(732) Bach Flower Remedies Limited,

Nelsons House, 83 Parkside,
Wimbledon, SW19 5LP, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

RESCUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate şi substanţe de toaletă
nemedicinale; preparate şi substanţe pentru
înfrumuseţare; cosmetice; farduri; rujuri şi
luciu de buze; produse pentru îngrijirea
dinţilor; arome, parfumuri şi produse de
parfumerie; ape de toaletă şi ape de colonie;
uleiuri esenţiale; uleiuri de masaj; produse de
aromaterapie; deodorante pentru uz personal;
produse antiperspirante; produse şi substanţe
pentru bronzat şi pentru protecţie solară;
preparate şi substanţe depilatoare; pudre,
creme şi loţiuni; lac de unghii; dizolvant
pentru lac de unghii; săpunuri şi şampoane;
preparate pentru bărbierit şi după bărbierit;
preparate şi substanţe pentru tratarea,
îngrijirea şi aspectul pielii, corpului, fetei,
ochilor, părului, dinţilor, buzelor şi unghiilor;
preparate pentru duş şi baie; uleiuri de baie şi
săruri de baie; pudră de talc; produse de
hidratare; amestecuri de plante aromate
uscate; tămâie; beţişoare parfumate; parfumuri
pentru cameră şi mobile şi preparate şi
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substanţe pentru parfumarea camerei şi
mobilei; uleiuri şi creme nemedicinale pentru
bebeluşi; şerveţele nemedicinale şi şerveţele
impregnate cu produse cosmetice; vată pentru
uz cosmetic, toate incluse în această clasă.
5 Preparate/produse şi substanţe farmaceutice;
medicinale, veterinare, homeopate, alopatice,
curative, dietetice şi sanitare; vitamine şi
nutrienţi; suplimente alimentare; suplimente
minerale; băuturi medicinale (medicated
drinks), produse de cofetărie medicinală,
capsule cu gel medicinale, gumă de mestecat
medicinală, pastile medicinale şi alimente
medicinale; balsamuri  medicinale;
dezinfectante; antiseptice; ierburi şi flori
pentru scopuri medicinale; băuturi medicinale
(medicinal drinks) conţinând remedii florare;
suplimente dietetice preparate din plante şi
flori; produse alimentare nutriţional fortificate
conţinând remedii florare; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; remedii
florare şi esenţe florare sub formă de produse
curative (remedies), esenţe florare sub formă
de suplimente alimentare; preparate şi
substanţe derivate din plante şi flori pentru
utilizare în tratamentul dereglărilor şi
afecţiunilor emoţionale şi psihologice;
preparate pentru scopuri medicale şi curative
derivate din plante şi flori.
29 Preparate din plante şi flori şi alte
ingrediente naturale pentru utilizare în
fabricarea băuturilor, cum ar fi a băuturilor pe
bază de fructe şi legume, ceai, cafea, băuturi
energizante, limonade, bere de ghimbir, sucuri
de fructe şi legume, nectare de fructe şi de
legume, ape gazoase, ape minerale şi ape de
izvor; produse lactate; băuturi lactate; băuturi
pe baza de lapte; alimente şi băuturi incluse în
această clasă.
30 Ceai, ceai din ierburi/plante; băuturi şi
infuzii/ceaiuri (tisanes); băuturi şi infuzii pe
bază de ierburi, infuzii (infusions)

nemedicinale; preparate aromatice pentru
prepararea ceaiurilor/infuziilor (tisanes) şi
infuziilor (infusions) nemedicinale; plante
medicinale (herbs) uscate şi conservate;
preparate din cereale; ciocolată; pastile;
bomboane (dulciuri); gumă de mestecat,
produse de cofetărie (confectionery), produse
snacks (gustări); alimente şi băuturi incluse în
a c e a s t ă  c l a s ă ;  e s e n ţ e  p e n t r u
alimentaţie/mâncare; preparate de origine
naturală pentru folosire în prepararea
băuturilor; ingrediente, arome şi aditivi pentru
băuturi; alimente şi băuturi preparate din
produsele menţionate neincluse în alte clase.
31 Ierburi/plante aromatice (herbs); seminţe,
produse alimentare, bauturi, infuzii şi
ceaiuri/infuzii (tisanes) pentru animale şi
animale de companie; aditivi alimentari şi
suplimente alimentare pentru animale şi
animale de companie; alimente şi băuturi
incluse în această clasă; alimente şi băuturi
preparate din produsele menţionate neincluse
în alte clase.
32 Ape minerale, de izvor, gazoase şi aerate
(aerated waters), băuturi nealcoolice; băuturi
energizante şi tonice; băuturi pe bază de fructe
şi sucuri de fructe; infuzii; băuturi pe bază de
plante; băuturi nealcoolice infuzate cu plante,
flori şi ierburi/ plante aromatice (herbs);
băuturi nealcoolice preparate din infuzii de
plante, flori şi ierburi/plante aromatice
(herbs); siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice infuzate cu sau
conţinândremedii florare, plante, flori şi
ierburi (herbs); băuturi alcoolice preparate din
infuzii sau extracte din plante, flori şi ierburi
(herbs).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00222
(151) 15/01/2015
(732) S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., Str.

Alexander Von Humboldt nr.10,
sector 3, 031472, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

APA BUNA

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

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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00223
(151) 15/01/2015
(732) S.C. FULLSCREEN DIGITAL

S.R.L., Str. Constantin Bosianu nr. 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FULLSCREEN DIGITAL

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00232
(151) 15/01/2015
(732) Bach Flower Remedies Limited,

Nelsons House, 83 Parkside,
Wimbledon, SW19 5LP, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

bach
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(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate şi substanţe de toaletă
nemedicinale; preparate şi substanţe pentru
înfrumuseţare; cosmetice; farduri; rujuri şi
luciu de buze; produse pentru îngrijirea
dinţilor; arome, parfumuri şi produse de
parfumerie; ape de toaletă şi ape de colonie;
uleiuri esenţiale; uleiuri de masaj; produse de
aromaterapie; deodorante pentru uz personal;
produse antiperspirante; produse şi substanţe
pentru bronzat şi pentru protecţie solară;
preparate şi substanţe depilatoare; pudre,
creme şi loţiuni; lac de unghii; dizolvant
pentru lac de unghii; săpunuri şi şampoane;
preparate pentru bărbierit şi după bărbierit;
preparate şi substanţe pentru tratarea,
îngrijirea şi aspectul pielii, corpului, fetei,
ochilor, părului, dinţilor, buzelor şi unghiilor;
preparate pentru duş şi baie; uleiuri de baie şi
săruri de baie; pudră de talc; produse de
hidratare; amestecuri de plante aromate
uscate; tămâie; beţişoare parfumate; parfumuri
pentru cameră şi mobile şi preparate şi
substanţe pentru parfumarea camerei şi
mobilei; uleiuri şi creme nemedicinale pentru
bebeluşi; şerveţele nemedicinale şi şerveţele
impregnate cu produse cosmetice; vată pentru
uz cosmetic, toate incluse în această clasă.
5 Preparate/produse şi substanţe farmaceutice;
medicinale, veterinare, homeopate, alopatice,
curative, dietetice şi sanitare; vitamine şi
nutrienţi; suplimente alimentare; suplimente
minerale; băuturi medicinale (medicated
drinks), produse de cofetărie medicinală,
capsule cu gel medicinale, gumă de mestecat
medicinală, pastile medicinale şi alimente
medicinale; balsamuri medicinale;
dezinfectante; antiseptice; ierburi şi flori
pentru scopuri medicinale; băuturi medicinale
(medicinal drinks) conţinând remedii florare;

suplimente dietetice preparate din plante şi
flori; produse alimentare nutriţional fortificate
conţinând remedii florare; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; remedii
florare şi esenţe florare sub formă de produse
curative (remedies), esenţe florare sub formă
de suplimente alimentare; preparate şi
substanţe derivate din plante şi flori pentru
utilizare în tratamentul dereglărilor şi
afecţiunilor emoţionale şi psihologice;
preparate pentru scopuri medicale şi curative
derivate din plante şi flori.
29 Preparate din plante şi flori şi alte
ingrediente naturale pentru utilizare în
fabricarea băuturilor, cum ar fi a băuturilor pe
bază de fructe şi legume, ceai, cafea, băuturi
energizante, limonade, bere de ghimbir, sucuri
de fructe şi legume, nectare de fructe şi de
legume, ape gazoase, ape minerale şi ape de
izvor; produse lactate; băuturi lactate; băuturi
pe baza de lapte; alimente şi băuturi incluse în
această clasă.
30 Ceai, ceai din ierburi/plante; băuturi şi
infuzii/ceaiuri (tisanes); băuturi şi infuzii pe
bază de ierburi, infuzii (infusions)
nemedicinale; preparate aromatice pentru
prepararea ceaiurilor/infuziilor (tisanes) şi
infuziilor (infusions) nemedicinale; plante
medicinale (herbs) uscate şi conservate;
preparate din cereale; ciocolată; pastile;
bomboane (dulciuri); gumă de mestecat,
produse de cofetărie (confectionery), produse
snacks (gustări); alimente şi băuturi incluse în
a c e a s t ă  c l a s ă ;  e s e n ţ e  p e n t r u
alimentaţie/mâncare; preparate de origine
naturală pentru folosire în prepararea
băuturilor; ingrediente, arome şi aditivi pentru
băuturi; alimente şi băuturi preparate din
produsele menţionate neincluse în alte clase.
31 Ierburi/plante aromatice (herbs); seminţe,
produse alimentare, bauturi, infuzii şi
ceaiuri/infuzii (tisanes) pentru animale şi
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animale de companie; aditivi alimentari şi
suplimente alimentare pentru animale şi
animale de companie; alimente şi băuturi
incluse în această clasă; alimente şi băuturi
preparate din produsele menţionate neincluse
în alte clase.
32 Ape minerale, de izvor, gazoase şi aerate
(aerated waters), băuturi nealcoolice; băuturi
energizante şi tonice; băuturi pe bază de fructe
şi sucuri de fructe; infuzii; băuturi pe bază de
plante; băuturi nealcoolice infuzate cu plante,
flori şi ierburi/ plante aromatice (herbs);
băuturi nealcoolice preparate din infuzii de
plante, flori şi ierburi/plante aromatice
(herbs); siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice infuzate cu sau
conţinândremedii florare, plante, flori şi
ierburi (herbs); băuturi alcoolice preparate din
infuzii sau extracte din plante, flori şi ierburi
(herbs).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00224
(151) 15/01/2015
(732) S.C. NOTORA S.R.L., Str.

Constantin Nottara nr. 6, bl. C6, ap. 6,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

Notora Guard

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00233
(151) 15/01/2015
(732) CALOTA VALENTIN IONUT, Bd.

Basarabiei nr. 61, bl. M29, sc. A, et. 8,
ap. 36, sector 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHEF TV

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

38 Telecomunicaţii, transmisie radio şi
televiziune prin cablu satelit şi online.
41 Servicii oferite de studiouri de înregistrare
şi producţie audio vedeo; reproducerea pe
suporţi a înregistrărilor audio video; servicii
de filmare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00225
(151) 15/01/2015
(732) S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., Str.

Alexander Von Humboldt nr.10,
sector 3, 031472, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00213
(151) 15/01/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofat

Taut nr. 99, sectorul 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGEST CALM

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate adezive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00234
(151) 15/01/2015
(732) Bach Flower Remedies Limited,

Nelsons House, 83 Parkside,
Wimbledon, SW19 5LP, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

RESCUE REMEDY

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

5 Preparate/produse şi substanţe farmaceutice;
medicinale, veterinare, homeopate, alopatice,
curative, dietetice şi sanitare; vitamine şi
nutrienţi; suplimente alimentare; suplimente
minerale; băuturi medicinale (medicated
drinks), produse de cofetărie medicinală,
capsule cu gel medicinale, gumă de mestecat
medicinală, pastile medicinale şi alimente
medicinale; balsamuri  medicinale;
dezinfectante; antiseptice; ierburi şi flori
pentru scopuri medicinale; băuturi medicinale
(medicinal drinks) conţinând remedii florare;
suplimente dietetice preparate din plante şi
flori; produse alimentare nutriţional fortificate
conţinând remedii florare; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; remedii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 15.01.2015

9

florare şi esenţe florare sub formă de produse
curative (remedies), esenţe florare sub formă
de suplimente alimentare; preparate şi
substanţe derivate din plante şi flori pentru
utilizare în tratamentul dereglărilor şi
afecţiunilor emoţionale şi psihologice;
preparate pentru scopuri medicale şi curative
derivate din plante şi flori.
29 Preparate din plante şi flori şi alte
ingrediente naturale pentru utilizare în
fabricarea băuturilor, cum ar fi a băuturilor pe
bază de fructe şi legume, ceai, cafea, băuturi
energizante, limonade, bere de ghimbir, sucuri
de fructe şi legume, nectare de fructe şi de
legume, ape gazoase, ape minerale şi ape de
izvor; produse lactate; băuturi lactate; băuturi
pe baza de lapte; alimente şi băuturi incluse în
această clasă.
30 Ceai, ceai din ierburi/plante; băuturi şi
infuzii/ceaiuri (tisanes); băuturi şi infuzii pe
bază de ierburi, infuzii (infusions)
nemedicinale; preparate aromatice pentru
prepararea ceaiurilor/infuziilor (tisanes) şi
infuziilor (infusions) nemedicinale; plante
medicinale (herbs) uscate şi conservate;
preparate din cereale; ciocolată; pastile;
bomboane (dulciuri); gumă de mestecat,
produse de cofetărie (confectionery), produse
snacks (gustări); alimente şi băuturi incluse în
a c e a s t ă  c l a s ă ;  e s e n ţ e  p e n t r u
alimentaţie/mâncare; preparate de origine
naturală pentru folosire în prepararea
băuturilor; ingrediente, arome şi aditivi pentru
băuturi; alimente şi băuturi preparate din
produsele menţionate neincluse în alte clase.
31 Ierburi/plante aromatice (herbs); seminţe,
produse alimentare, bauturi, infuzii şi
ceaiuri/infuzii (tisanes) pentru animale şi
animale de companie; aditivi alimentari şi
suplimente alimentare pentru animale şi
animale de companie; alimente şi băuturi
incluse în această clasă; alimente şi băuturi

preparate din produsele menţionate neincluse
în alte clase.
32 Ape minerale, de izvor, gazoase şi aerate
(aerated waters), băuturi nealcoolice; băuturi
energizante şi tonice; băuturi pe bază de fructe
şi sucuri de fructe; infuzii; băuturi pe bază de
plante; băuturi nealcoolice infuzate cu plante,
flori şi ierburi/ plante aromatice (herbs);
băuturi nealcoolice preparate din infuzii de
plante, flori şi ierburi/plante aromatice
(herbs); siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice infuzate cu sau
conţinândremedii florare, plante, flori şi
ierburi (herbs); băuturi alcoolice preparate din
infuzii sau extracte din plante, flori şi ierburi
(herbs).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00226
(151) 15/01/2015
(732) S.C. SPORTCONFEX S.R.L., Şos.

Afumaţi nr. 106B, Vila C18, et. 3, ap.
12, Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

CALUL ZBURATOR
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(531) Clasificare Viena:020120; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00215
(151) 15/01/2015
(732) FLOROIU FLORIN-COSTEL, Şos.

Colentina nr. 23A, bl. 1A, et. 5, ap. 23,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AROMATIQUE FOOD

(591) Culori revendicate:kaki, crem, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:051325; 270511;
290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere şi sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00235
(151) 15/01/2015
(732) II LOREDANA KASCHOVITS, Nr.

317, judeţul Hunedoara, , SOIMUS
ROMANIA 

(540)

Luthela natural ca o atingere

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00227
(151) 15/01/2015
(732) FUNDATIA NOUA GENERATIE,

Str. Careiului nr. 2, ap. 160, judeţul
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

GHIDUL PĂRINŢILOR DIVORŢATI

(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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00236
(151) 15/01/2015
(732) II LOREDANA KASCHOVITS, Nr.

317, judeţul Hunedoara, , SOIMUS
ROMANIA 

(540)

PASARICA FERICITA

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

3 Preparate pentru curăţare, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00216
(151) 15/01/2015
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

status healthcare hub

(591) Culori revendicate:albastru
 (531) Clasificare Viena:261325; 270502;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Suporturi magnetice de înregistrare,
echipamente de prelucrare şi stocare a datelor,
calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00237
(151) 15/01/2015
(732) COMBIC DESIGN S.R.L., Str.

Dogarilor nr. 17, demisol, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMBIC

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
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 00217
(151) 15/01/2015
(732) DAVIDAL SECURITY S.R.L., Str.

Dreptăţii, nr. 10, bl. O3, sc. 4, et. 4,
ap. 189, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DAVIDAL SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru
 
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  

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

37 Servicii de instalare sl construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Crearea şi menţinerea paginii web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor sl indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00228
(151) 15/01/2015
(732) S.C. SPECIAL BAD BOYS

SECURITY S.R.L., Str. Anton Pan
nr. 32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPECIAL BAD BOYS SECURITY

(531) Clasificare Viena:020102; 270508;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00238
(151) 15/01/2015
(732) S.C. DAC BUSINESS SOLUTIONS

TEAM S.R.L., Str. Piaţa Dorobanţi
nr. 4, sc. B, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONACUL MIRONESTILOR

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

43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00239
(151) 15/01/2015
(732) S.C. DAC BUSINESS SOLUTIONS

TEAM S.R.L., Str. Piaţa Dorobanţi
nr. 4, sc. B, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONACUL MIRONESTILOR

(591) Culori revendicate:gri, maro, bej
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

260118; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00230
(151) 15/01/2015
(732) SCRIPCARIU FLORENTINA

MANUELA, Str. Latcu Vodă nr. 22,
et. 4, ap. 19, Judeţul Suceava, , SIRET
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

DISCOVER BUCOVINA The Land of
Magic

(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:060104; 270507;

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

clase:
16 Panouri publicitare din hârtie sau carton;
albume; almanahuri; invitaţii (papetărie);
plase din hârtie; saci (pungi, plicuri) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat; broşuri; semne de
cărţi; cărţi; învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie; ambajale pentru sticle din carton

sau hârtie; cutii din carton sau hârtie;
calendare; articole din carton; tuburi din
carton; plicuri (papetărie); prosoape din hârtie
pentru faţă; figurine (statuete) din mucava;
dosare (articole de birou); fluturaşi publicitari;
bibliorafturi (papetărie); forme imprimate;
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
felicitări; instrumente de scris; materiale de
scris; şerveţele din hârtie; felicitări musicale;
carneţele; hârtie de ambalat; carnete
(papetărie); carnete de scris; papetărie;
ambalaje (papetărie).
35 Agenţii de publicitate; închirierea spaţiilor
publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale); firmă pentru
consilierea consumatorilor; managementul
afacerilor pentru artişti; asistenţă în
managementul afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; informaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare; consultanţă pentru managementul
afacerilor; managementul afacerilor pentru
hoteluri; managementul afacerilor sportivilor;
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
agenţii pentru informaţii comerciale;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori; asistenţă de management
comercial şi industrial; prezentarea produselor
în medii de comunicare; demonstraţii cu
produse; publicitate prin corespondenţă
directă; distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; managementul afacerilor pentru
hoteluri; agenţii de import-export; marketing;
cercetare de marketing; studii de marketing;
publicitate online pe o reţea de computer;
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; publicitate în aer liber; servicii
de externalizare (asistenţă de afaceri);
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intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
clipuri publicitare; lanţ de magazine; servicii
de desfacere; adunarea împreună a unor
bunuri oferite altora spre vânzare, cu
posibilitatea unor vizionări convenabile a
acestora de către client; prezentarea
produselor şi serviciilor prin orice mijloace de
comunicare; organizare de expoziţii, târguri;
prezentări de produse şi servicii; prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de materiale
publicitare, prospecte, imprimate, eşantioane,
de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; Licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse şi servicii, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii;
servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii
de bunuri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatorii de servicii şi producătorii
de bunuri, în special în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
a unei varietăţi de magazine en detail, precum
şi restaurante, fast-food-uri, săli de cinema,

locuri de joacă şi de îngrijire pentru copii,
servicii de divertisment, educaţie şi sport,
saloane de frumuseţe, servicii bancare, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, pe Internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-un
mall de tip virtual, pentru a permite clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze cât mai comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii; servicii de promovare şi
publicitate, pentru terţi, a sălilor de jocuri,
centrelor de divertisment, parcurilor de
distracţie şi/sau tematice.
39 Ambalarea bunurilor; rezervarea locurilor
de călătorie; organizarea croazierelor;
organizarea de tururi; transport; transport de
călători; rezervăr de transport; rezervări de
călătorii; însoţirea călătorilor; rezervări de
turism; vizitare (turism); escortarea călătorilor;
depozitare; depozitarea bunurilor; livrări de
bunuri; transport (livrarea bunurilor); transport
de mărfuri; livrări de bunuri prin comandă
poştală.
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii; organizarea
şi susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); servicii de
bibliotecă mobile; publicarea cărţilor; servicii
de club (amuzament sau educaţie);
antrenament (instruire); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea competiţiilor sportive; servicii
educaţionale; servicii de amuzament;
informaţii despre posibilităţi de amuzament;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale; producţii de film,
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altele decât filmele publicitare; servicii ale
cluburilor de sănătate; servicii de campinguri
de vacanţă (distracţii); informaţii despre
posibilităţi de recreere; servicii de instruire;
prezentări în săli cinematografice; furnizarea
serviciilor de muzee (prezentări, expoziţi);
producţia de muzică ; producţia de programe
de radio şi televiziune; producerea
spectacolelor; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment; producerea filmelor pe casetă
video; furnizarea serviciilor de amuzament;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textile publicitare;
furnizarea articolelor de recreere; editarea
casetelor video; închirierea de casete video;
înregistrare video; fotografie; consilere
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire); organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
parcuri de distracţii; planificarea petrecerilor
(distracţii); prezentarea de reprezentaţii live;
activităţi pentru timpul liber şi plăcere
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv
sau de divertisment; organizarea de
evenimente culturale, educative, sportive sau
de divertisment; publicare de cărţi, ziare,
reviste, manuale, instrucţiuni, pliante, afişe;
servicii de publicare de texte, altele decât
textile publicitare; publicare on-line; servicii
de cinema.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00218
(151) 15/01/2015
(732) RADU TRASCAU, Str. Basmului nr.

3-5, bl. 108A, sc. 1, et. 6, ap. 35, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Români fără graniţe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00219
(151) 15/01/2015
(732) S.C. BENEFIT SYSTEMS S.R.L.,

Str. Sergiu Dumitru nr. 3, et. 2, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Benefit AII Benefits. Free choice. Online.

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
verde, galben, roşu, roz, mov,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:260416; 270515;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00220
(151) 15/01/2015
(732) S.C. RALBI PROPERTY S.R.L.,

Str. General Gheorghe Magheru, nr.
82, Jud. Olt, , CARACAL ROMANIA

(540)

IMPERIUM pool & lounge

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu, albastru deschis

  (531) Clasificare Viena:011524; 241712;
270508; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00221
(151) 15/01/2015
(732) S.C. SAVORY FOOD S.R.L., Com

Vlădeni, nr. 352, Jud. Iaşi, ,
VLĂDENI ROMANIA 

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

(540)

Savory Gourmet

(591) Culori revendicate:maro
 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul M 2014/08165 înregistrat în data de 04/12/2014, publicat
in data de 11/12/2014, dintr-o eroare, serviciile de la clasa 35 au fost incluse in clasa
36.

Cererea contine: - clasa 35.Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraÛie 
                                 comercial|; lucr|ri de birou .  

- clasa 36.Afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri 
imobiliare. 

- clasa 37.ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de instalaÛii.
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