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Cereri Mărci publicate în data 22.07.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 04529

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2015 CHIRIGIU ALEXANDRU SORIN

HAPLEA

2 M 2015 04695

15/07/2015 BURSA DE VALORI BUCURESTI
S.A.

BB BURSA DE VALORI
BUCUREŞTI - Fluent în finanţe

3 M 2015 04696

15/07/2015 UNGUREANU LUMINITA ELENA

STYLE UP FASHION DESIGN

4 M 2015 04697

15/07/2015 S.C. KONSTRUCT QUARTZ
DEVELOPMENT S.R.L.

KONS

5 M 2015 04698

15/07/2015 S.C. NAVI TRAVEL S.R.L.

navigator.ro

6 M 2015 04699

15/07/2015 S.C. NUEVO MARCOM S.R.L.

NUEVO

7 M 2015 04700

15/07/2015 S.C. ACORDO ICSM S.R.L.

ACORDO INNOVATIVE
CONSULTING. STRATEGIC
MANAGEMENT

8 M 2015 04701

15/07/2015 S.C. MTG SECURITY S.R.L.

MTG SECURITY

9 M 2015 04702

15/07/2015 S.C. VIP & BEACH S.R.L.

FRESH BOX

10 M 2015 04703

15/07/2015 S.C. Q-EAST SOFTWARE S.R.L.

SMART INVESTIGATOR

11 M 2015 04704

15/07/2015 S.C. WOW SITE EXPERT S.R.L.
WEDELIVER POWER S.R.L.

WEDELIVER YOU SMILE

12 M 2015 04705

15/07/2015 CORDA ADRIANA-CORINA

AMERICAN DEFENSE
ACADEMY JC BUCHAREST

13 M 2015 04706

15/07/2015 CORDA ADRIANA-CORINA

UPPTU

14 M 2015 04707

15/07/2015 IOAN LEONARD MARIAN

JAPONA

15 M 2015 04708

15/07/2015 IOAN LEONARD MARIAN

LEOTEC

16 M 2015 04709

15/07/2015 IOAN LEONARD MARIAN

WAXIBA

17 M 2015 04710

15/07/2015 MEDIMAGES S.R.L.

MEDIMAGES

1

Denumire
Marcă
(540)
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15.07.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 04711

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2015 S.C. BRONEVIC S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Sacul de aur

19 M 2015 04712

15/07/2015 S.C. NEOCLINIQUE NEOCARE
S.R.L.

NEOCLINIQUE PRO

20 M 2015 04713

15/07/2015 S.C. NEOCLINIQUE NEOCARE
S.R.L.

Neoclinique

21 M 2015 04714

15/07/2015 S.C. VEGA PROD'94 S.R.L.

silence office

22 M 2015 04715

15/07/2015 HOLY FASHION S.R.L.

HOLY FASHION

23 M 2015 04716

15/07/2015 S.C. VATAFU MEDIA S.R.L.

Vătafu Tv

24 M 2015 04717

15/07/2015 S.C. SCALEIT S.R.L.

CW8

25 M 2015 04718

15/07/2015 S.C. SCALEIT S.R.L.

iW8

26 M 2015 04719

15/07/2015 S.C. SCALEIT S.R.L.

mW8

27 M 2015 04720

15/07/2015 S.C. SCALEIT S.R.L.

W8

28 M 2015 04721

15/07/2015 S.C. SCALEIT S.R.L.

scale it

29 M 2015 04722

15/07/2015 S.C. DUOTIL SERV S.R.L.

Duotil serv

30 M 2015 04723

15/07/2015 ŞERBAN ERBICENI ALEXANDRU IAZz.RO
IOAN

31 M 2015 04724

15/07/2015 FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU - GARDA NAŢIUNII ROMÂNE
DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!

32 M 2015 04725

15/07/2015 FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU - BANCA DACIA FELIX
DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!

33 M 2015 04726

15/07/2015 FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU - BANCA DACIA FELIX SA
DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!
CLUJ-NAPOCA

34 M 2015 04727

15/07/2015 S.C. BLISS ART DESIGN SRL-D

BLISS ART - smart improvements

35 M 2015 04728

15/07/2015 S.C. TRODAT S.R.L.

IMPRINTO personalizăm pentru
tine

36 M 2015 04729

15/07/2015 S.C. TRODAT S.R.L.

GANZ WIEN SCHNITZELWIRT
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15.07.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
37 M 2015 04730

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/07/2015 CENTRUL MEDICAL PHOENIX
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
GRUPUL MEDICAL PHOENIX

38 M 2015 04731

15/07/2015 MEDIGO TOUR S.R.L.

MEDIGO TOUR

39 M 2015 04732

15/07/2015 S.C. PATISGAL S.R.L.

PATIS BAKED GOODS

40 M 2015 04733

15/07/2015 S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.

FixContact

41 M 2015 04734

15/07/2015 S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.

TermoContact

42 M 2015 04735

15/07/2015 S.C. ADVERT MARKETING S.R.L. Profimax

3
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(210) M 2015 04529
(151) 15/07/2015
(732) CHIRIGIU ALEXANDRU SORIN,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 89-91, bl. 9,
sc. B, et. 1, ap. 50, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 04704
(151) 15/07/2015
(732) S.C. WOW SITE EXPERT S.R.L.,
Str. Liliacului nr.16, judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(732) WEDELIVER POWER S.R.L.,
Bdul. Unirii nr. 16, camera 1, et. 5, ap.
19, Judeţul Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE
(540)

HAPLEA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

WEDELIVER YOU SMILE
(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020108; 090110;
180105; 270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate.
39 Transport; livrări de produse, servicii de
curierat.

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, produse promoţionale,
serviciile agenţiilor de publicitate, precum
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre, agenţii
de publicitate, distribuirea materialelor
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, instruire apărare.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, consultanţă de
securitate.

(210) M 2015 04705
(151) 15/07/2015
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.
Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04712
(151) 15/07/2015
(732) S.C. NEOCLINIQUE NEOCARE
S.R.L., Str. Theodor Speranţia nr. 14,
demisol, et. 1şi 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

AMERICAN DEFENSE ACADEMY JC
BUCHAREST
(591) Culori
revendicate:albastru(p.281,287,534,7
463,282,296)maro(p.731,471,1615,4
975,7517,7519),gri(p.420,cool gray
7, cool gray 10,
423,403,421,441,877,7540),
bej(p.7499,5455,7521),
galben(p.395,123), portocaliu
(p.715),
mov(p.5255,2767,2766,275),
negru(p.black 4)

(540)
NEOCLINIQUE PRO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
240701; 260118; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04713
(151) 15/07/2015
(732) S.C. NEOCLINIQUE NEOCARE
S.R.L., Str. Theodor Speranţia nr. 14,
demisol, et. 1şi 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04714
(151) 15/07/2015
(732) S.C. VEGA PROD'94 S.R.L., Str.
Poştei nr. 18, Jud. Buzău, 120225,
BUZĂU ROMANIA
(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI
(540)

(540)

Neoclinique
(591) Culori revendicate:turcoaz, verde,
orange, roşu, albastru
silence office
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena:260105; 290115;

(531) Clasificare Viena:261111; 270524;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(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.
40 Servicii de tipărire.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04715
(151) 15/07/2015
(732) HOLY FASHION S.R.L., Aleea
Compozitorilor, nr. 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 04716
(151) 15/07/2015
(732) S.C. VATAFU MEDIA S.R.L., Şos.
Olteniţei, nr. 217B, t18/5, p19, lot 1 şi
2, Jud. Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA
(540)

(540)

HOLY FASHION
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau 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;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare;
marketing.
40 Croitorie; croitorie de damă.
42 Creaţii de modă.

Vătafu Tv
(591) Culori revendicate:albastru, galben
auriu
(531) Clasificare Viena:090109; 260418;
270508; 270511; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04717
(151) 15/07/2015
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.
Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
judeţul Prahova, 100070, PLOIEŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04718
(151) 15/07/2015
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.
Laboratorului nr. 7C, (Camerele
8-12), judeţul Prahova, 100070,
PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

(540)
CW8

iW8
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectare şi dezvoltare software; calibrare
(măsurare); design de software pentru
calculator; instalare de software pentru
computere; mentenanţă software de computer;
actualizarea software-urilor de computer;
analiză software-ului de computer; instalarea
software-ului computerizat; mentenanţa
software-urilor de program; închirierea
software-ului de computer.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectare şi dezvoltare software; calibrare
(măsurare); design de software pentru
calculator; instalare de software pentru
computere; mentenanţă software de computer;
actualizarea software-urilor de computer;
analiză software-ului de computer; instalarea
software-ului computerizat; mentenanţa
software-urilor de program; închirierea
software-ului de computer.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04719
(151) 15/07/2015
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.
Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
judeţul Prahova, 100070, PLOIEŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04706
(151) 15/07/2015
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.
Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str.
Radu Voda, nr. 22B, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
mW8
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectare şi dezvoltare software; calibrare
(măsurare); design de software pentru
calculator; instalare de software pentru
computere; mentenanţă software de computer;
actualizarea software-urilor de computer;
analiză software-ului de computer; instalarea
software-ului computerizat; mentenanţa
software-urilor de program; închirierea
software-ului de computer.

UPPTU
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, produse promoţionale,
serviciile agenţiilor de publicitate, precum
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre, agenţii
de publicitate, distribuirea materialelor
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, instruire apărare.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, consultanţă de
securitate.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.07.2015

(210) M 2015 04695
(151) 15/07/2015
(732) BURSA DE VALORI BUCURESTI
S.A., B-dul Carol 1 nr. 34-36, et.
13-14, sector 2, 020922, BUCURESTI
ROMANIA

(210) M 2015 04720
(151) 15/07/2015
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.
Laboratorului nr. 7C, (Camerele
8-12), judeţul Prahova, 100070,
PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

(540)
W8

BB BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fluent în finanţe

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Proiectare şi dezvoltare software; calibrare
(măsurare); design de software pentru
calculator; instalare de software pentru
computere; mentenanţă software de computer;
actualizarea software-urilor de computer;
analiza software-ului de computer; instalarea
software-ului computerizat; mentenanţa
software-urilor de program; închirierea
software-ului de computer.

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Afaceri financiare; administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele alternative de tranzacţionare.
41 Educaţie; instruire; proiect de educaţie
financiară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04721
(151) 15/07/2015
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.
Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
judeţul Prahova, 100070, PLOIEŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04722
(151) 15/07/2015
(732) S.C. DUOTIL SERV S.R.L., Calea
Văcăreşti nr. 276, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

scale it

Duotil serv

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.

(531) Clasificare Viena:140502; 270508;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii electronice pentru autoturisme şi
anume: instalare, reparare şi montare de
sisteme închidere şi chei.
40 Servicii de copiere a cheilor; multiplicare
de chei; tăiere de dubluri de chei.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04723
(151) 15/07/2015
(732) Ş E R B A N
ERBICENI
ALEXANDRU IOAN, Str. Cetatea de
Baltă nr. 22, bl. O6, sc. B, ap. 79,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04724
(151) 15/07/2015
(732) FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU
- DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!,
Str. Ploieşti nr. 44, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)
IAZz.RO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

GARDA NAŢIUNII ROMÂNE
(591) Culori revendicate:gri, roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii
redacţionale (redactare, tehnoredactare,
tratamentul textelor).
40 Servicii de tipărire; servicii de publicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare.
42 Crearea de pagini şi site-uri web.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
sevicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04725
(151) 15/07/2015
(732) FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU
- DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!, Str.
Ploieşti nr. 44, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA

(210) M 2015 04726
(151) 15/07/2015
(732) FUNDAŢIA ANDREI MUREŞANU
- DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!,
Str. Ploieşti nr. 44, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)

BANCA DACIA FELIX
(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;
290114;

BANCA DACIA FELIX SA
CLUJ-NAPOCA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii
redacţionale (redactare, tehnoredactare,
tratamentul textelor).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
sevicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(531) Clasificare Viena:020317; 260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04727
(151) 15/07/2015
(732) S.C. BLISS ART DESIGN SRL-D,
Bd. Iuliu Maniu nr. 170A, bl. H, sc. C,
et. 1, ap. 111, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04696
(151) 15/07/2015
(732) U N G U R E A N U L U M I N I T A
ELENA, Str. Argintului nr. 3, bl. 511,
sc. B, ap. 9, judeţul Braşov, 500128,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

(540)

BLISS ART - smart improvements

STYLE UP FASHION DESIGN
(591) Culori revendicate:mov (pantone
274C), gri (pantone 426C)
(300) Prioritate invocată:
/13/02/2015/RO/13/02/2015/RO
(531) Clasificare Viena:090512; 260116;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte; materiale textile pentru
confecţionarea hainelor de stradă pentru
femei; materiale textile pentru confecţionarea
articolelor de îmbrăcăminte; materiale textile
pentru confecţionarea de articole de
îmbrăcăminte.
25 Rochii de mireasă; rochii lungi de seară;
rochii de gală pentru femei; rochii pentru
domnişoare de onoare.
40 Croitorie; croitorie (confecţii la comandă).
42 Servicii de consultanţă în design
vestimentar; design vestimentar pentru terţi.

(531) Clasificare Viena:270509; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalite pentru cdnstrucţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase) plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestora
sau material plastic.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04707
(151) 15/07/2015
(732) IOAN LEONARD MARIAN, Str.
Drumul Valea Danului nr. 34, et. 3, ap.
12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04708
(151) 15/07/2015
(732) IOAN LEONARD MARIAN, Str.
Drumul Valea Danului nr. 34, et. 3,
ap. 12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
JAPONA

LEOTEC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru fotografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporţi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise; case de marcat;
maşini de calculat; echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoarelor; echipament pentru
stingerea incendiilor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre, preţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04709
(151) 15/07/2015
(732) IOAN LEONARD MARIAN, Str.
Drumul Valea Danului nr. 34, et. 3, ap.
12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04710
(151) 15/07/2015
(732) MEDIMAGES S.R.L., Str. Tarnita
nr. 7, ap. 40, Judeţul Cluj, 400659,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

(540)
WAXIBA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.

MEDIMAGES
(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;
270512; 270515;
(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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04698
(151) 15/07/2015
(732) S.C. NAVI TRAVEL S.R.L., Calea
Vitan nr. 23C, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb, albastru, verde

(540)

navigator.ro

(210) M 2015 04697
(151) 15/07/2015
(732) S.C. KONSTRUCT QUARTZ
DEVELOPMENT S.R.L., Str. C.A.
Rosetti, nr. 17, et. 1, Biroul nr. 111,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transporturi,ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
KONS
(591) Culori revendicate:galben, gri, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04711
(151) 15/07/2015
(732) S.C. BRONEVIC S.R.L., Drumul
Mănăstirea Sihăstria nr. 11, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04699
(151) 15/07/2015
(732) S.C. NUEVO MARCOM S.R.L.,
Calea Vitan nr. 23C, parter, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Sacul de aur

NUEVO
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Pulicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(591) Culori revendicate:galben-auriu, maro,
bej
(531) Clasificare Viena:090107; 090122;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări dh birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04700
(151) 15/07/2015
(732) S.C. ACORDO ICSM S.R.L., Calea
Vitan nr. 23C, parter, cam. 4, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04701
(151) 15/07/2015
(732) S.C. MTG SECURITY S.R.L., Com
Saligny, str. Bisericii nr. 118, judeţul
Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA

(540)
(540)

ACORDO INNOVATIVE
CONSULTING. STRATEGIC
MANAGEMENT
(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
închis

MTG SECURITY

(531) Clasificare Viena:270511; 290114;

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
090110; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizare
servicii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04702
(151) 15/07/2015
(732) S.C. VIP & BEACH S.R.L., Aleea
Negoiu nr. 8D, ap. 14, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 04703
(151) 15/07/2015
(732) S.C. Q-EAST SOFTWARE S.R.L.,
Str. Braşov nr. 19, bl. OD5, sc. 5, et.
3, ap. 157, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
(540)

FRESH BOX
(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Sucuri de fructe, sucuri de legume, sucuri
de aloe vera, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, băuturi
nealcolice care conţin sucuri de fructe, lapte de
migdale, aperitive non-alcoolice, cocktail-uri
non alcoolice, nectare din fructe non alcoolice,
băutură răcoritoare din ghimbir, must de
struguri nefermentat, limonade, smoothies, suc
de roşii.
43 Servicii de bar cu sucuri şi băuturi din
fructe şi legume; servicii de restaurant, terasă,
grădină de vară, catering, comandă la pachet.

SMART INVESTIGATOR
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software.
42 Consultanţă în crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator; consultanţă în
crearea şi dezvoltarea a hardware-ului pentru
calculator; mentenanţa software-urilor pentru
computer; analiză software-ului pentru
computer; design pentru sisteme de computer;
crearea şi mentenanţa site-urilor pentru alţii;
găzduirea site-urilor web; închiriere a
softurilor pentru computer; închirierea
serverelor web; servicii de personalizare de

˜˜˜˜˜˜˜

20

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 15.07.2015

software; eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terţi; realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator;
servicii de consultanţă în materie de interfeţe
om-maşină pentru software de calculator;
dezvoltare software, programare şi
implementare; proiectare de software de
realitate virtuală; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
furnizare de servicii de aplicaţii informatice.

(210) M 2015 04729
(151) 15/07/2015
(732) S.C. TRODAT S.R.L., Str. Radu
Calamfirescu nr. 6, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04728
(151) 15/07/2015
(732) S.C. TRODAT S.R.L., Str. Radu
Calamfirescu nr. 6, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

GANZ WIEN SCHNITZELWIRT

IMPRINTO personalizăm pentru tine

(591) Culori revendicate:verde (verde sapin,
verde gazon, verde de crom, pigment),
alb, roşu

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Imprimate personalizate (tipărituri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
40 Servicii de imprimare personalizată;
servicii de tipografie.

(531) Clasificare Viena:070103; 070106;
070124; 070506; 070508; 260118;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii de tratament medical la domiciliu;
servicii medicale de evaluare a sănătăţii;
servicii de consiliere medicala la domiciliu;
servicii de asistenţă medicală pentru oameni;
sfaturi medicale pentru persoanele cu
dizabilităţi; consultanţă privind asistenţă
medicala oferita de doctori şi de alt personal
medical specializat; servicii medicale pentru
tratamentul afectiunilor corpului omenesc;
actualizarea fişierelor şi a dosarelor medicale
personale; servicii oferite de asistenţii
medicali la domiciliu; servicii de consultanţă
legate de servicii medicale; elaborare de
profiluri psihologice în scopuri medicale;
consiliere privind tratarea psihologică a
afecţiunilor medicale; servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc; servicii de analize medicale pentru
diagnosticul cancerului; servicii de clinici
medicale şi de sănătate; analize medicale
pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor; servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare; servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză); servicii de
consiliere medicală individuală oferite
pacienţilor; servicii medicale oferite printr-o
retea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală; servicii de consiliere medicală în
materie de dietă; servicii de asistenţă tehnică
medicală în materie de sănătate; consiliere
referitoare la necesităţile medicale ale
persoanelor în vârstă; servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane; servicii de analize medicale pentru
diagnosticul şi pronosticul cancerului; servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienţi; servicii de teste medicale
pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor;
servicii de tratamente medicale oferite de
clinici şi spitale; servicii de îngrijire medicală
pentru pacienţii internaţi şi externi; servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul şi

(210) M 2015 04730
(151) 15/07/2015
(732) CENTRUL MEDICAL PHOENIX
S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 80,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA
(540)

GRUPUL MEDICAL PHOENIX
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:040320; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; consiliere medicală;
controale medicale; clinici medicale;
consultaţii medicale; asistenţă medicală;
îngrijire medicală; efectuarea examenelor
medicale; îngrijire medicală ambulatorie;
servicii medicale oferite de clinici medicale;
servicii de tratament medical; furnizare de
tratament medical; furnizare de servicii
medicale; servicii de analize medicale; servicii
de consiliere medicală; asistenţă medicală de
urgenţă; servicii de ingrijiri medicale;
examinarea medicală a persoanelor; asistenţă
medicală la domiciliu; servicii de imagistica
medicala; servicii de asistenţă medicală;
furnizare de asistenţă medicală; asistenţă
medicală la domiciliu; servicii ale clinicilor
medicale; servicii oferite de clinici medicale;
testare psihometrica în scopuri medicale;
servicii medicale pentru tratamentul pielii;
22
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prelucrarea maduvei osoase; servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor umane; servicii medicale pentru
indepartarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman; servicii de clinici medicale de
zi pentru copii bolnavi; servicii de testare
medicală, şi anume, evaluarea condiţiei fizice;
servicii de asistenţă şi analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienţilor;
realizare de analize medicale pentru factorii de
risc ai bolilor cardiovasculare; servicii
medicale şi pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică; servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienţi; servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru persoane; servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru persoane,
prestate de un laborator medical; ambulatorii;
servicii spitaliceşti; servicii furnizate de spitale
private; servicii de asistenţă spitalicească la
domiciliu.

(210) M 2015 04731
(151) 15/07/2015
(732) MEDIGO TOUR S.R.L., Str.
Sevastopol nr. 13-17, parter, camera
151, 010991, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

MEDIGO TOUR
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04732
(151) 15/07/2015
(732) S.C. PATISGAL S.R.L., Str. Milcov
nr. 165, judeţul Galaţi, 800567,
GALAŢI ROMANIA

(210) M 2015 04733
(151) 15/07/2015
(732) S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.,
Str. Al. Gugu nr. 1A, judeţul Caraş
Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(540)

(540)
FixContact
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/te industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

PATIS BAKED GOODS
(591) Culori revendicate:maro, galben
(531) Clasificare Viena:010104; 010317;
010319; 090110; 290112;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vanzare; utilaje profesionale (maşini
electrice de bucătărie) pentru dotare bucătării
şi anume: maşini cu abur (bain marie), aparate
electromecanice pentru prepararea alimentelor
(aparate pentru fiert paste, aparate de kebab,
malaxoare, mixere planetare, maşini de tocat
carne, maşini de tocat verdeaţa, maşini de
curăţat cartofi); maşini de spălat vase
(electrice).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2015 04734
(151) 15/07/2015
(732) S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.,
Str. Al. Gugu nr. 1A, judeţul Caraş
Severin, , REŞIŢA ROMANIA
(540)
TermoContact
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/te industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04735
(151) 15/07/2015
(732) S.C. ADVERT MARKETING
S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 22, bl.
10, et. 1, ap. 15, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

Profimax
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;
261103; 261113; 270502; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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