
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA 
   16-18.05.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 25.05.2015



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în perioada 
16-18.05.2015

1

Cereri Mărci publicate în data de 25.05.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 02854 18/05/2015 S.C. MAHASHAY S.R.L. ROM-BED Comfort Life

2 M 2015 03345 16/05/2015 S.C. GERMAN MARKET S.R.L. GERMAN MARKET calitate
garantată

3 M 2015 03346 18/05/2015 S.C. NOGRAVITY CLUB S.R.L. NOGRAVITY - DESCOPERA
AVENTURA

4 M 2015 03347 18/05/2015 CODREANU ADINA URASENKE

5 M 2015 03348 18/05/2015 S.C. FORTUNA MULTIMEDIA
MARKETING S.R.L.

Fortuna Constanta

6 M 2015 03349 18/05/2015 S.C. FORTUNA MULTIMEDIA
MARKETING S.R.L.

Aromata

7 M 2015 03350 18/05/2015 S.C. BREEZE HVAC S.R.L. EURODUCT

8 M 2015 03351 18/05/2015 S.C. BREEZE HVAC S.R.L. TechnoSolar

9 M 2015 03352 18/05/2015 URSUS BREWERIES S.A. JURNALUL UNUI
CONNAISSEUR

10 M 2015 03353 18/05/2015 URSUS BREWERIES S.A. JURNALUL UNUI
CONNAISSEUR FREE SPIRIT
OF BEER

11 M 2015 03354 18/05/2015 TEATRUL DE PĂPUŞI PUCK Puck

12 M 2015 03355 18/05/2015 ROPCIAN ANDREI ZIP UP and enjoy the journey

13 M 2015 03356 18/05/2015 S.C. SECOM PRODUCTIE
SERVICII S.R.L.

Asociaţia SECOM

14 M 2015 03357 18/05/2015 BAGACEAN
MARINEL-ALEXANDRU

AR Alex Rise

15 M 2015 03358 18/05/2015 S.C. SAGEM S.R.L. zdravan

16 M 2015 03359 18/05/2015 S.C. RAW'Z VEGAN CAKES
S.R.L.

RAW'Z RAW VEGAN CAKES

17 M 2015 03360 18/05/2015 S.C. DETODO S.R.L. NVG AUTO FARMACIA MASINII
TALE
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18 M 2015 03362 18/05/2015 GALES MIHAELA OLGA Gallinovo Ouă şi carne de pasăre

19 M 2015 03363 18/05/2015 S.C. PAMI CONCEPT PROIECT
S.R.L.

POTTRO

20 M 2015 03364 18/05/2015 GALES MIHAELA OLGA Lactavis Produse lactate

21 M 2015 03365 18/05/2015 ASOCIATIA ANCE EUROPE I.R.I.S. Integrare Responsabilitate
Inovatie Specializare

22 M 2015 03366 18/05/2015 DACIA CONCEPT S.R.L. CUCUTENI

23 M 2015 03367 18/05/2015 DACIA CONCEPT S.R.L. SĂPÂNŢA

24 M 2015 03368 18/05/2015 MARINAS MIHNEA No.1 Studio

25 M 2015 03369 18/05/2015 GHIBEA BOGDAN-DOREL SKY PRINT PAPER

26 M 2015 03370 18/05/2015 ROŞCA ALEXANDRA RALUCA THE LAWYER'S OFFICE

27 M 2015 03371 18/05/2015 S.C. SEREKA INVESTMENTS
S.R.L.

MASTERWORKS

28 M 2015 03372 18/05/2015 ASOCIAŢIA CENTRUL
CULTURAL INTERNATIONAL

Festivalul florilor de tei

29 M 2015 03373 18/05/2015 S.C. SMART FOOD SOLUTIONS
S.R.L.

SAVORIA

30 M 2015 03374 18/05/2015 S.C. MEDIPRAX CENTRUM
S.R.L.

MediPrax Centrum

31 M 2015 03375 18/05/2015 DRAGU MIHAI Red music festival

32 M 2015 03376 18/05/2015 ASOCIAŢIA GREMIUL LEVANTIN INSTITUTUL DE DIPLOMATIE
COMERCIALA SI ARBITRAJ
NICOLAE TITULESCU

33 M 2015 03377 18/05/2015 S.C. RO STAR S.A. RoStar Miruţ Biscuiţi vanilie cu
cremă cacao

34 M 2015 03379 18/05/2015 ŞTEFAN DANIELA ALEXANDRU THE 5TH ELEMENT
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(210) M 2015 02854
(151) 18/05/2015
(732) S.C. MAHASHAY S.R.L., Şos.

Focşani Km. 5, C. 48, Jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

ROM-BED Comfort Life
(591) Culori revendicate:auriu, verde
(531) Clasificare Viena:020123; 240905;

270501; 270512; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame: produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, inlocuitori ai acestora sau
material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03345
(151) 16/05/2015
(732) S.C. GERMAN MARKET S.R.L.,

Str. Dâmboviţei, nr. 41, bl. D8, sc. 2,
ap. 21, Jud. Cluj, 400584,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

GERMAN MARKET calitate garantată

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru,
galben

(531) Clasificare Viena:090110; 240301;
240302; 240311; 240318; 290114;  

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

35 Comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; strangerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze;
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
prin cataloage de vânzare, prin corespondentă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; furnizarea de bunuri şi
servicii a unei pieţe on-line pentru cumpărători
şi vânzători; administrarea afacerilor şi servicii
asociate magazinelor de comerţ cu amănuntul
sau en-gros; gestiunea afacerilor de comert cu
amănuntul sau en-gros pentru terţi; servicii de
comerţ cu amănuntul sau en-gros; servicii de
comert electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
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amănuntul sau en-gros: servicii de amenajare
vitrine şi produse pentru magazinele de
vânzare cu amănuntui sau en-gros; servicii de
centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul sau en-gros în legatură cu vânzarea
alimentelor, mâncărurilor, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, articole pentru magazinele de
mâncăruri sănătoase, produse sanitare,
farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri şi
ustensile pentru uz casnic şi pentru bucătărie,
produse şi preparate pentru spălat şi curăţat,
articole pentru magazinele de fierărie şi menaj
precum şi de aparatură hardware, articole
pentru magazinele de bricolaj, articole de
grădină, accesorii de maşini, biciclete,
motociclete, mobilă, articole de camping,
computere, software de computere,
echipament şi aparatură electronică pentru
consumatori, aplicaţii electrice şi aplicaţii
electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii  multimedia,
echipamente de telecomunicaţie, jucării,
articole de legătorie şi materiale imprimate,
furnituri pentru birou, furnituri pentru
meserii, decorare, furnituri pentru şcoală şi
decoraţiuni, produse din tutun, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi accesorii, textile pentru menaj,
articole de mercerie, galanterie, accesorii
pentru călătorii, articole pentru scopuri de
recreere, echipamente pentru sport şi fitness,
furnituri pentru animale, aparate fotografice,
articole fotografice şi echipament fotografic,
bijuterii şi ceasuri; publicitate; plublicitate
pentru terţi pe internet; gestionarea afacerilor
comerciaie; administrarea afacerilor; lucrări
de birou; servicii asociate magazinelor de
vânzări cu amănuntul sau en-gros; servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau en-gros
prin intermediul unei reţele computerizate;
comenzi on-line, precum şi vânzări on-line
en-gros sau cu amănuntul; servicii privind

prezentarea generală a mărfurilor şi produselor
terţilor; răspândirea publicaţii prin intermediul
reţelelor electronice de comunicaţii on-line;
asigurarea unei baze de date cuprinzând
produse şi servicii oferite de terţi ce poate fi
cercetată on-line; asigurarea unui ghid de
comenzi on-line, pentru localizarea,
organizarea şi prezentarea produselor şi
serviciilor terţilor on-line; asigurarea unei
varietăţi mari de informaţii de interes general
prin intermediul reţelelor computerizate;
organizarea şi servicii privind vânzările la
licitaţie; o adunare a produselor terţilor pentru
scopuri de prezentare, cumpărare şi vânzare;
prezentarea produselor pe medii de
comunicare pentru comercializare cu
amănuntul sau en-gros; consiliere şi informare
comercială şi de afaceri; promovarea
vânzărilor pentru alţii; organizarea de expoziţii
cu scopuri comerciale şi de publicitate;
organizarea de tărguri cu scopuri comerciale şi
de publicitate; studii de marketing şi analiza
pieţii; cercetări de marketing; relaţii publice;
organizarea de tranzacţii comerciale pentru
alţii şi în contextul comerţului electronic;
publicarea de materiale imprimate şi în format
electronic pentru scopuri de publicitate;
dezvoltarea măsurilor de reţinere a clienţilor
sub aspect de publicitate şi de marketing:
lucrări de birou şi de publicitate pentru
programele de reţinere a clienţilor; distribuire
de materiale publicitare; mediere comercială şi
contacte de afaceri, inclusiv on-line;
publicitate prin poştă directă (broşuri,
fluturaşe, imprimate, eşantioane); servicii de
primire a comenzii, serviciii de facturare în
contextul comerţului electronic şi aranjarea de
contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
produselor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03355
(151) 18/05/2015
(732) ROPCIAN ANDREI, Str. Orhei nr.

8, bl. V3, sc. B, ap. 67, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMT
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ZIP UP and enjoy the journey

(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:160301; 160311;

270508; 270515; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03356
(151) 18/05/2015
(732) S.C. SECOM PRODUCTIE

SERVICII S.R.L., Str. Mircea
Vulcănescu, nr. 92, sect. 1, ,
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  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)

Asociaţia SECOM

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
mov, violet, galben, portocaliu

(531) Clasificare Viena:010102; 020914;
020915; 030716; 030721; 270508;
290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03357
(151) 18/05/2015
(732) B A G A C E A N

MARINEL-ALEXANDRU, Str.
Patriciu Barbu nr. 2, ap. 3, Judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

AR Alex Rise

(531) Clasificare Viena:260318; 270522;
270524;  

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

9 Înregistrări muzicale pe suport magnetic;
casete muzicale; software pentru crearea şi
editarea de muzica şi sunete; cd-uri şi dvd-uri
preînregistrate cu muzică; serii de înregistrări
audio muzicale; înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate; înregistrări muzicale
sub formă de discuri; muzică digitală
descărcabilă de pe site-uri de internet cu mp3.
35 Publicitate şi promovare pentru cântăreţi,
solişti muzicali, muzicieni, compozitori şi
artişti; conducerea şi administrarea afacerilor
şi servicii de marketing pentru cântăreţi,
solişti muzicali, muzicieni, compozitori şi
artişti; lucrări de birou pentru cântăreţi, solişti

muzicali, muzicieni, compozitori si artişti;
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse muzicale.
41 Servicii muzicale, inclusiv interpretări
artistice, compoziţii muzicale, producţie de
muzica şi de spectacole; servicii de disk
jockey; servicii de editare şi înregistrare
muzicale; susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct pentru radio, televiziune,
spectacole; organizarea şi susţinerea de
spectacole şi interpretări muzicale; servicii de
divertisment; închiriere de casete muzicale;
transcriere muzicală pentru terţi; servicii
privind compunerea de lucrări muzicale;
furnizarea de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3;
producţie de material muzical într-un studio de
înregistrare; muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3; selectare şi compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării
de către terţi.
42 Criptare, decriptare, codificare şi
decodificare de muzică digitală.
45 Servicii de acordare a licenţelor cu privire
la editarea de muzică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03358
(151) 18/05/2015
(732) S.C. SAGEM S.R.L., Comuna

Roşieşti, judeţul Vaslui, , SAT GARA
ROŞIEŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

zdravan

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă.
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 de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03364
(151) 18/05/2015
(732) GALES MIHAELA OLGA, Str.

George Coşbuc, nr. 212, Jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Lactavis Produse lactate

(531) Clasificare Viena:011515; 020901;
050306; 270502; 270507;  

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

29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03359
(151) 18/05/2015
(732) S.C. RAW'Z VEGAN CAKES

S.R.L., Str. Leordeni nr. 115, Judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

RAW'Z RAW VEGAN CAKES

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

(531) Clasificare Viena:110302; 250706;
270511; 290115;  

(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, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri condimente; gheaţă (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (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).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03365
(151) 18/05/2015
(732) ASOCIATIA ANCE EUROPE, Bd.

Unirii, nr. 57, bl. A1, et. 7, ap. 25, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

I.R.I.S. Integrare Responsabilitate
Inovatie Specializare

(591) Culori revendicate:violet, verde

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050520;

270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada 16-18.05.2015

9

(210) M 2015 03346
(151) 18/05/2015
(732) S.C. NOGRAVITY CLUB S.R.L.,

Str. Căderea Bastiliei nr. 22, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOGRAVITY - DESCOPERA
AVENTURA

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

35 Pubicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare e călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03366
(151) 18/05/2015
(732) DACIA CONCEPT S.R.L., Str.

Toamnei nr. 81, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUCUTENI

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

21 Ustensile şi recipienţi 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; obiecte de artizanat din ceramică.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizare de
evenimente cu scop comercial şi publicitar;
magazin on line.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de expoziţii
cu scop cultural şi educativ.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software; creare şi
menţinere site web.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03367
(151) 18/05/2015
(732) DACIA CONCEPT S.R.L., Str.

Toamnei nr. 81, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SĂPÂNŢA

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

21 Ustensile şi recipienţi 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; obiecte de artizanat din ceramică.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
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articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizare de
evenimente cu scop comercial şi publicitar;
magazin on line.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de expoziţii
cu scop cultural şi educativ.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
creare şi menţinere site web.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03368
(151) 18/05/2015
(732) MARINAS MIHNEA, Calea

Rahovei nr. 217, bl. 12, sc. 1, ap. 10,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

No.1 Studio

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03369
(151) 18/05/2015
(732) GHIBEA BOGDAN-DOREL, Aleea

Cutezătorilor, nr. 1, sc. A, et. 4, ap. 14,
Jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

SKY PRINT PAPER

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:250305; 260207;

260418; 270508; 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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03347
(151) 18/05/2015
(732) CODREANU ADINA, Căderea

Bastiliei nr. 22, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URASENKE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03348
(151) 18/05/2015
(732) S.C. FORTUNA MULTIMEDIA

MARKETING S.R.L., Str. Ion Raţiu
nr. 1A, bl. PA6A, sc. A, et. 7, ap. 32,
jude ţul  Constan ţa ,  900532,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Fortuna Constanta
(531) Clasificare Viena:020307; 020323;

260114; 260121;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03349
(151) 18/05/2015
(732) S.C. FORTUNA MULTIMEDIA

MARKETING S.R.L., Str. Ion Raţiu
nr. 1A, bl. PA6A, sc. A, et. 7, ap. 32,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900532 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Aromata

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
30 Cafea ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drijdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03370
(151) 18/05/2015
(732) ROŞCA ALEXANDRA RALUCA,

Str. Intrarea Preda, nr. 3, Jud. Ilfov, ,
CHITILA ROMANIA 

(540)

THE LAWYER'S OFFICE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 03371
(151) 18/05/2015
(732) S.C. SEREKA INVESTMENTS

S.R.L., Str. Braşov nr. 2B, Judeţul
I l fov ,  077031 ,  BRĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

MASTERWORKS

(531) Clasificare Viena:270502; 270514;
270522;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile

metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03360
(151) 18/05/2015
(732) S.C. DETODO S.R.L., Aleea Cp.

Ghe. Decuseara nr. 3, bl. H1, ap. 7,
Judeţul Galaţi, , TECUCI ROMANIA

(540)

NVG AUTO FARMACIA MASINII TALE
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270315; 270502;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Intermediere în comerţul de piese şi
accesorii pentru autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03350
(151) 18/05/2015
(732) S.C. BREEZE HVAC S.R.L., Str.

Tăbăcarilor nr. 25, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EURODUCT
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03351
(151) 18/05/2015
(732) S.C. BREEZE HVAC S.R.L., Str.

Tăbăcarilor nr. 25, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TechnoSolar
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03352
(151) 18/05/2015
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JURNALUL UNUI CONNAISSEUR

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

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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03362
(151) 18/05/2015
(732) GALES MIHAELA OLGA, Str.

George Coşbuc, nr. 212, Jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI

(540)

          Gallinovo Ouă şi carne de pasăre

(531) Clasificare Viena:030703; 030720;
030724; 080711; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; ouă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03353
(151) 18/05/2015
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JURNALUL UNUI CONNAISSEUR
FREE SPIRIT OF BEER
(591) Culori revendicate:bej, negru
(531) Clasificare Viena:010501; 010505;

270511; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03372
(151) 18/05/2015
(732) A S O C I AŢ I A  C E N T R U L

CULTURAL INTERNATIONAL,
Str. Dragoş Vodă nr. 1 A, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

Festivalul florilor de tei
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050311; 050519;

050520; 270507; 270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire, activităţi culturale,
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03373
(151) 18/05/2015
(732) S.C. SMART FOOD SOLUTIONS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 1B, et. 3,
camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA (540)

SAVORIA
(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu,

alb
(531) Clasificare Viena:011511; 250119;

270502; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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, erbicide.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea afefente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03374
(151) 18/05/2015
(732) S.C. MEDIPRAX CENTRUM

S.R.L., Str. Aviator Badescu nr. 15,
ap. 2, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

MediPrax Centrum

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:200507; 261113;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03375
(151) 18/05/2015
(732) DRAGU MIHAI, Str. Parcului nr. 11,

bl. E5, sc. 1, et. 2, ap. 8, judeţul Dolj,
200186, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Red music festival

(531) Clasificare Viena:250301; 270510;
270524;  

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

16 Produse de imprimerie, fotografii.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate, publicitatea radio-fonică,
publicitate televizată, publicitatea on-line,
servicii de promovare de producători muzicali
şi artistici, interpreţi vocali şi instrumentişti,
disc jockey.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio-tv (programe şi generice radio-tv).
41 Organizarea de spectacole, servicii de
impresariat, prezentarea de spectacole live,
rezervarea de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale; cluburi de
divertisment sau educaţie, cluburi de noapte;
publicare şi publicare on-line, producţie de
programe radio şi TV.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03376
(151) 18/05/2015
(732) A S O C I A Ţ I A  G R E M I U L

LEVANTIN, Str. Bisericii Romane nr.
88, judeţul Braşov, 500080, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL DE DIPLOMATIE
COMERCIALA SI ARBITRAJ NICOLAE
TITULESCU

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

41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03377
(151) 18/05/2015
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos.

Alexandriei nr. 42, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

RoStar Miruţ Biscuiţi vanilie cu cremă
cacao
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

galben, gri, alb
(531) Clasificare Viena:010105; 250119;

250702; 250725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiti; cafea; ceai; cacao; zahăr; orez;
tapioca; sago; înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; miere; sirop
de melasă; drojdie; praf de copt; sare; muştar;
oţet; sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03354
(151) 18/05/2015
(732) TEATRUL DE PĂPUŞI PUCK, Str.

I.I.C. Brătianu nr. 23, judeţul Cluj
Napoca,  ,  CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Puck
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03363
(151) 18/05/2015
(732) S.C. PAMI CONCEPT PROIECT

S.R.L., Comuna Păuleşti, nr. 95A,
Judeţul Prahova, , SAT COCOSESTI
ROMANIA 

(540)

POTTRO

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

090701; 260114; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03379
(151) 18/05/2015
(732) ŞTEFAN DANIELA ALEXANDRU,

Str. Semănătorului nr. 50, ap. 2, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

       THE 5TH ELEMENT

(531) Clasificare Viena:090505; 090915;
270501; 270711;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; umbrele şi bastoane; genţi; genţi de
mână; genţi de voiaj; rucsacuri; saci pentru
sport; structuri de genţi; mânere pentru genţi;
portofele; port chei; umbrele.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
comercializarea (vânzarea en gros şi en detail)
şi regruparea în avantajul terţilor a produselor
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cuprinse în clasele 18 şi 25, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, naţionale şi/sau
din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine.

42 Servicii de design vestimentar, de
încălţăminte şi bijuterii; consultanţă în materie
de design; decoraţiuni interioare; cercetare în
domeniul designului; creare şi menţinere site
web propriu.
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