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Cereri Mărci publicate în 22.10.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06390 15/10/2015 S.C. PRESTIGE MOB S.R.L. ELEGANŢĂ Şl CONFORT, LA

TINE ACASĂ!

2 M 2015 06791 15/10/2015 S.C. VITA SIMAC S.R.L. Centrul Holistic de Sănătate Dr.
Sutherland

3 M 2015 06792 15/10/2015 S.C. BIOFARM S.A. BIOLAND ImunitAS

4 M 2015 06793 15/10/2015 ILIE VIOREL C CHABOO

5 M 2015 06794 15/10/2015 PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ

MP MIŞCAREA POPULARĂ

6 M 2015 06795 15/10/2015 TIMOCE CLAUDIU VASILE KING SPOR

7 M 2015 06796 15/10/2015 YUNNAN TOBACCO
INTERNATIONAL CO.,Ltd

JADE

8 M 2015 06797 15/10/2015 MADALINA CONSTANTIN duios hăinuţe micuţe

9 M 2015 06798 15/10/2015 LACATUS GHEORGHE Peperoni Salad shop ORGANIC

10 M 2015 06799 15/10/2015 RIGMANYI JANOS OLD FRIENDS PUB

11 M 2015 06800 15/10/2015 TABAN OANA ROXANA ZÂMBEŞTE CU ÎNCREDERE

12 M 2015 06801 15/10/2015 TABAN OANA ROXANA CONFIDENCE STARTS WITH A
SMILE

13 M 2015 06802 15/10/2015 TABAN OANA ROXANA SCHIMBĂ LUMEA CU UN
ZÂMBET - CHANGE THE
WORLD WITH A SMILE

14 M 2015 06803 15/10/2015 KEGHES EUGEN CODRUŢ SPECIALISTUL DE SERVICIU

15 M 2015 06804 15/10/2015 S.C. DAN MARCU MEDIA S.R.L. mediafix. we fix.

16 M 2015 06805 15/10/2015 S.C. OSIRIS GUARD SECURITY
S.R.L.

OSIRIS GUARD SECURITY

17 M 2015 06806 15/10/2015 DRAGHICI MARIUS CORUL BRAVISSIMO

18 M 2015 06807 15/10/2015 VULPE IOANA TIMBI SERVICII INTERMEDIERI
AUTO
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19 M 2015 06808 15/10/2015 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

PENTRU PROFESIONISTI SI
AMATORI. DE BUNATATURI.

20 M 2015 06809 15/10/2015 S.C. SELGROS CASH & CARRY
S.R.L.

PENTRU PROFESIONISTI SI
PASIONATI. DE BUNATATURI.

21 M 2015 06810 15/10/2015 S.C. URBAN SECURITY S.R.L. URBAN SECURITY OBIECTIV
PROTEJAT HIC ET NUNC.HIC
ET UBIQUE

22 M 2015 06811 15/10/2015 LIDL STIFTUNG & Co.KG Pilos - Iaurt in stil grecesc

23 M 2015 06812 15/10/2015 S.C. SOFTWIN S.R.L. SOFTWIN

24 M 2015 06813 15/10/2015 S.C. SOFTWIN S.R.L. INTUITEXT

25 M 2015 06814 15/10/2015 CLUJ INNOVATION PARK S.A. CLUJ INNOVATION PARK

26 M 2015 06815 15/10/2015 CHIVARAN ION GHEORGHE Ki Shin Ryu

27 M 2015 06816 15/10/2015 S.C. PREMIER CATERING &
EVENTS S.R.L.

P PREMIER CATERING &
EVENTS www.premiercatering.ro

28 M 2015 06817 15/10/2015 UNGUREANU ANDRA-ELENA Endless by LOVE

29 M 2015 06818 15/10/2015 BLUE WHALE S.R.L. blue whale

30 M 2015 06819 15/10/2015 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

INIMI DE ROMÂNI

31 M 2015 06820 15/10/2015 S.C. SMART DENTAL SERVICES
S.R.L.

DENTLIFE

32 M 2015 06821 15/10/2015 S.C. MARELVI IMPEX S.R.L. MEGA VISION

33 M 2015 06822 15/10/2015 MIHALESCUL DUMITRU MARELVI ELECTROCASNICE

34 M 2015 06824 15/10/2015 S.C. ONCO SUPPORT MEDICAL
S.R.L.

ONCO SUPPORT

35 M 2015 06825 15/10/2015 ALEXE STELIAN CLASSIC BALLROOM
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(210) M 2015 06390
(151) 15/10/2015
(732) S.C. PRESTIGE MOB S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 1 A, judeţul Ilfov,
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

ELEGANŢĂ Şl CONFORT, LA TINE
ACASĂ!

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

20 Mobilier, articole pentru pat (saltele,
somiere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06793
(151) 15/10/2015
(732) ILIE VIOREL, Şos. Mihai Bravu nr.

221, et. 3, ap. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

C CHABOO

 
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;

270508; 270521;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06813
(151) 15/10/2015
(732) S.C. SOFTWIN S.R.L., Str.

Măguricea nr. 20, bl. 7P, sc. 1, et. 2,
ap. 7, sector 1, 71504, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

INTUITEXT

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

9 Programe de calculator, software pentru
comerţul electronic, programe pentru jocuri pe
calculator, sisteme de operare pentru
calculator, instrumente de dezvoltare de
software, programe pentru motoare de căutare,
software de stocare automată a datelor,
software de calculator pentru optimizare şi
monitorizare, software pentru creşterea
capacităţii audiovizuale, software pentru
telefon, software utilitar pentru calculator,
software şi manuale de utilizare în format
electronic comercializate la pachet.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; materiale pentru legat cărţi;
fotografii; articole de papetărie; adezivi pentru
papetărie sau pentru menaj; materiale pentru
arte plastice; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactice şi de instruire (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee de imprimerie.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
comercializare cu amănuntul de produse şi
aparate de uz menajer, de seturi de radio şi de
televizor; activităţi de gestionare a
companiilor; vânzare cu ridicata de
calculatoare, de echipamente periferice şi de
software; vânzare cu ridicata de alte maşini şi
echipament de birou.
40 Activităţi de imprimare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Servicii de programare, consultanţă
informatică, servicii de baze de date de
calculator, servicii de diagnostic pentru
calculator, servicii de operare pe calculator,
servicii on-line în domeniul calculatoarelor,
servicii în domeniul calculatoarelor, în special
creare şi întreţinere, concepere şi
implementare pentru recuperarea datelor,
furnizarea de caracteristici pentru baze de
date, asigurarea reţelei online, punerea la
dispoziţie de motoare de căutare, conceperea
interfeţelor programelor de calculator,
instalarea de software pe calculator,
actualizare de programe informatice, elaborare
de software; analize de sisteme de calculator,
servicii de închiriere software; proiectare de
hardware de calculator; cercetare şi dezvoltare
referitoare la software, asistenţă tehnică
pentru software; servicii de arhitectură,

servicii de inginerie şi de consultanţă în
domeniul calculatoarelor; consultanţă
software şi furnizare de alte produse software;
consultaţii în domeniul componentelor fizice
ale calculatoarelor; cercetare-dezvoltare în
domeniul ştiinţelor fizice şi naturale;
cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor
sociale şi umane: alte activităţi computerizate
referitoare la ştiinţa; editare de program,
procesare de date de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06814
(151) 15/10/2015
(732) CLUJ INNOVATION PARK S.A.,

Str. F.D. Roosevelt nr. 2, ap. 16,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CLUJ INNOVATION PARK

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

35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06815
(151) 15/10/2015
(732) CHIVARAN ION GHEORGHE,

Str. Navigaţiei nr. 86, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ki Shin Ryu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06791
(151) 15/10/2015
(732) S.C. VITA SIMAC S.R.L., Şos.

Gherase nr. 133, camera 1, sector 2,
023395, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Centrul Holistic de Sănătate Dr.
Sutherland

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:020901; 050713;

270508; 270511; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06816
(151) 15/10/2015
(732) S.C. PREMIER CATERING &

EVENTS S.R.L., Str. Teleajen nr. 5,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

P PREMIER CATERING & EVENTS
www.premiercatering.ro

(591) Culori revendicate:negru, roz, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

290113;  
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(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 06817
(151) 15/10/2015
(732) UNGUREANU ANDRA-ELENA,

Str. Aghireş, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Endless by LOVE

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270512;

270524; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări d e birou.
42 Servcii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi aferente; servicii de analiză
şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06792
(151) 15/10/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOLAND ImunitAS

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

5 Produse farmaceutice; produse farmaceutice
pentru imunitate; suplimente alimentare
pentru imunitate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06818
(151) 15/10/2015
(732) BLUE WHALE S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 16, Clădirea Muntenia
Business Center, camera 802, et. 8,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

blue whale
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(531) Clasificare Viena:030903; 030910;
030924; 270502;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06819
(151) 15/10/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INIMI DE ROMÂNI

  

(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 şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06806
(151) 15/10/2015
(732) DRAGHICI MARIUS, Str. Dezrobiri

nr. 4, bl. M25, ap. 39, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORUL BRAVISSIMO

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020124;

260114; 260118; 270505;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06794
(151) 15/10/2015
(732) P A R T I D U L  M I ŞC A R E A

POPULARĂ, Str. Nicolae Iorga nr.
11, sector 1, 010432, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MP MIŞCAREA POPULARĂ

(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

270522; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case

înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06820
(151) 15/10/2015
(732) S.C. SMART DENTAL SERVICES

S.R.L., B-dul Lacul Tei nr. 1 bis, et.4,
sector 2, 020371, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DENTLIFE
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(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:240101; 260416;

260418; 290104;  

(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. 
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 amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
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 neincluse în alte clase; minereuri.
7 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 vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografic,
cinematografice, 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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură.
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. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semipreparată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor
comerciale(toate aceste servicii cu excepţia
servicii lor referitoare la produse
farmaceutice); lucrări de birou.
36 Asigurări.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultori şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06807
(151) 15/10/2015
(732) VULPE IOANA, Str. Drubeta, nr.

111, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

TIMBI SERVICII INTERMEDIERI
AUTO

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C)

(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06808
(151) 15/10/2015
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

PENTRU PROFESIONISTI SI
AMATORI. DE BUNATATURI.

(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06809
(151) 15/10/2015
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr. 231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

PENTRU PROFESIONISTI SI
PASIONATI. DE BUNATATURI.

(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06795
(151) 15/10/2015
(732) TIMOCE CLAUDIU VASILE, Str.

Silasi Grigore nr. 7, sc. 1, ap. 2, jud.
Bistriţa Năsăud, 425100, BECLEAN
ROMANIA 

(540)

KING SPOR

  
(531) Clasificare Viena:051105; 240902;

240905; 260116; 261101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06810
(151) 15/10/2015
(732) S.C. URBAN SECURITY S.R.L.,

Calea Moşilor nr. 298, bl. 48, sc. 2, et.
6, ap. 54, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN SECURITY OBIECTIV
PROTEJAT HIC ET NUNC.HIC ET
UBIQUE

(591) Culori revendicate:bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:010104; 030101;

030116; 030124; 240107; 240109;
260101; 260116; 290111;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06811
(151) 15/10/2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co.KG,

Stiftsbergstraße 1, 74167, Neckarsulm
GERMANIA 

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

(540)

Pilos - Iaurt in stil grecesc

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

29 Lapte şi produse din lapte, unt, smântână
dulce, brânză de vaci, smântână fermentată,
lapte condensat, iaurt, lapte bătut, kefir, lapte
fără alcool şi băuturi cu amestec de lapte
predominant din lapte, deserturi preparate din
iaurt, brânză de vaci şi smântână dulce,
incluzând plante aromatice adăugate şi/sau
fructe preparate, brânză, brânză proaspătă,
preparate din brânză proaspătă, preparate din
brânză, brânză moale în zer, brânză moale
grecească (feta). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06812
(151) 15/10/2015
(732) S.C. SOFTWIN S.R.L., Str.

Măguricea nr. 20, bl. 7P, sc. 1, et. 2,
ap. 7, sector 1, 71504, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SOFTWIN

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

9 Programe de calculator, software pentru
comerţul electronic, programe pentru jocuri pe
calculator, sisteme de operare pentru
calculator, instrumente de dezvoltare de
software, programe pentru motoare de căutare,
software de stocare automată a datelor,
software de calculator pentru optimizare şi
monitorizare, software pentru creşterea
capacităţii audiovizuale, software pentru
telefon, software utilitar pentru calculator,
software şi manuale de utilizare în format
electronic comercializate la pachet.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; materiale pentru legat cărţi;
fotografii; articole de papetărie; adezivi pentru
papetărie sau pentru menaj; materiale pentru
arte plastice; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

materiale didactice şi de instruire (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee de imprimerie. 
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
comercializare cu amănuntul de produse şi
aparate de uz menajer, de seturi de radio şi de
televizor; activităţi de gestionare a
companiilor; vânzare cu ridicata de
calculatoare, de echipamente periferice şi de
software; vânzare cu ridicata de alte maşini şi
echipament de birou.
40 Activităţi de imprimare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Servicii de programare, consultanţă
informatică, servicii de baze de date de
calculator, servicii de diagnostic pentru
calculator, servicii de operare pe calculator,
servicii on-line în domeniul calculatoarelor,
servicii în domeniul calculatoarelor, în special
creare şi întreţinere, concepere şi
implementare pentru recuperarea datelor,
furnizarea de caracteristici pentru baze de
date, asigurarea reţelei online, punerea la
dispoziţie de motoare de căutare, conceperea
interfeţelor programelor de calculator,
instalarea de software pe calculator,
actualizare de programe informatice, elaborare
de software; analize de sisteme de calculator,
servicii de închiriere software; proiectare de
hardware de calculator; cercetare şi dezvoltare
referitoare la software, asistenţă tehnică pentru
software; servicii de arhitectură, servicii de
inginerie şi de consultanţă în domeniul
calculatoarelor; consultanţă software şi
furnizare de alte produse software; consultaţii
în domeniul componentelor fizice ale
calculatoarelor; cercetare-dezvoltare în
domeniul ştiinţelor fizice şi naturale;
cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor
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sociale şi umane: alte activităţi computerizate
referitoare la ştiinţă; editare de program,
procesare de date de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06796
(151) 15/10/2015
(732) Y U N N A N  T O B A C C O

INTERNATIONAL CO.,Ltd, 6
Shibo Road, Kunming, , YUNNAN
CHINA 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JADE

(300) Prioritate invocată:
 201532085/15/04/2015/AZ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; produse din
tutun; înlocuitori de tutun, nu pentru scopuri
medicinale sau curative; ţigarete; cigarillos;
trabucuri; maşini portabile pentru rularea
ţigaretelor; tuburi pentru ţigarete; filtre pentru
ţigarete; hârtii pentru ţigarete; ţigarete
electronice; lichide pentru ţigarete electronice;
chibrituri şi articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06799
(151) 15/10/2015
(732) RIGMANYI JANOS, Str. Pastorului

nr. 1A, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

OLD FRIENDS PUB

  
(531) Clasificare Viena:010104; 050320;

240901; 240905; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Ambalare, transport şi livrare de mâncare
la domiciliu; livrare de alimente de către bar,
restaurant.
41 Organizare de evenimente, de divertisment;
organizare de evenimente recreative;
prezentarea de reprezentaţii live, servicii de
discotecă şi servicii de cluburi, servicii de
concert, planificare de petreceri.
43 Servicii de alimentaţie publică şi anume
bar, restaurant, cantină, cafenele; servicii ale
bistrourilor; snack-bar-uri; furnizarea de
informaţii cu privire la restaurant, terasă,
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grădină de vară, închiriere de locuinţe
temporare, pensiune, hotel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06800
(151) 15/10/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.

Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
O S T R A T U  ( C O M U N A
CORBEANCA) ROMANIA 

(540)

ZÂMBEŞTE CU ÎNCREDERE

(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.
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 06801
(151) 15/10/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.

Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
O S T R A T U  ( C O M U N A
CORBEANCA) ROMANIA 

(540)

CONFIDENCE STARTS WITH A
SMILE

(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.
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 06802
(151) 15/10/2015
(732) TABAN OANA ROXANA, Str.

Romaniţei nr. 9, judeţul Ilfov, , SAT
O S T R A T U  ( C O M U N A
CORBEANCA) ROMANIA 

(540)

SCHIMBĂ LUMEA CU UN ZÂMBET -
CHANGE THE WORLD WITH A SMILE

(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06803
(151) 15/10/2015
(732) KEGHES EUGEN CODRUŢ, Str.

Pescăruşului nr. 6, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

SPECIALISTUL DE SERVICIU

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  

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

35 Publicitate online şi outdoor; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, agenţii de publicitate, demonstraţii cu
produse.
41 Furnizarea serviciilor de amuzament;
divertisment radio, TV şi online; producţia şi
producerea de divertisment radio, TV şi
online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06804
(151) 15/10/2015
(732) S.C. DAN MARCU MEDIA S.R.L.,

Str. Coralului nr. 5, bl. 3, ap. 44,
judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

mediafix. we fix.

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  

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

35 Publicitate online, radio, TV şi outdoor;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online radio, TV, outdoor; agenţii
de publicitate; demonstraţii de produse.
41 Furnizarea serviciilor de amuzament;
programe radio, TV şi online; producţia şi
producerea de divertisment radio, TV şi
online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06805
(151) 15/10/2015
(732) S.C. OSIRIS GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Independenţei nr. 7B,
judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(540)

OSIRIS GUARD SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

260120;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06797
(151) 15/10/2015
(732) MADALINA CONSTANTIN, Str.

Soldat Nicolae Porojan nr. 8-10, sc. 1,
et. 3, ap. 34, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

duios hăinuţe micuţe

(591) Culori revendicate:albastru, roz
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

020523; 020723; 270509; 290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06798
(151) 15/10/2015
(732) LACATUS GHEORGHE, Str.

Vulturului nr. 20, bl. E4, sc. A, ap. 18,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Peperoni Salad shop ORGANIC

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 050313;

050723; 050923; 270508; 270510;
290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06821
(151) 15/10/2015
(732) S.C. MARELVI IMPEX S.R.L.,

Calea Cernăuţi nr. 114, Judeţul
Suceava, 725400, RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MEGA VISION

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

9 Televizoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06822
(151) 15/10/2015
(732) MIHALESCUL DUMITRU, Str.

Ştefan cel Mare nr. 56, jud. Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MARELVI ELECTROCASNICE

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
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terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăşământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06824
(151) 15/10/2015
(732) S.C. ONCO SUPPORT MEDICAL

S.R.L., Str. Popa Ştefan nr. 57, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ONCO SUPPORT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06825
(151) 15/10/2015
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900519,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CLASSIC BALLROOM

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

                    ˜˜˜˜˜˜˜


