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(210) M 2015 00976
(151) 16/02/2015
(732) S.C. THE HOUSE OF ENGLISH

S.R.L., Str. ing. Anghel Saligny nr.
118, bl. 1D, sc. 2, ap. 34, judeţul
Galaţi, 800488, GALAŢI ROMANIA

(540)

The House of English

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

 (531) Clasificare Viena:070124; 270502;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01023
(151) 16/02/2015
(732) FASHION BAND S.R.L., Str.

Stolnicul Vasile nr. 14, bl. 8, sc. 2, et.
1, ap. 70, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ALIBABA

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie;
bandoliere; serviete; portcarduri; genţi de
mână; poşete; ghiozdane; saci de voiaj;
umbrele; portofele.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; bandane
(fular); eşarfe; fulare; şaluri; soşete; ciorapi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01039
(151) 16/02/2015
(732) STAN OLIMPIA ALINA, Str.

Mărţişor nr. 24, sector 4, 042142,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Arome de poveste



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16/02/2015

5

(531) Clasificare Viena:050315; 110104;
270508;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pizza; sosuri pentru pizza, paste şi
salate, pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
dulciuri; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
în cadrul magazinelor en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
ori prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, de produse
alimentare şi de băuturi destinate consumului
uman (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, în cadrul
magazinelor en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, ori
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, de articole,
aparate şi ustensile de gătit, precum şi obiecte,
mobilă şi decoraţiuni pentru casă şi grădină
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; organizare, gestionare şi
monitorizare de programe de stimulare,
loializare şi fidelizare a clienţilor în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare;
servicii de carduri de fidelitate; promovarea
vânzărilor pentru terţi; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing sau
promoţionale; organizarea de trageri la sorţi
cu premii în scopuri promoţionale; organizare
de evenimente, prezentări de modă,
concursuri, expoziţii, târguri şi festivaluri în
scopuri comerciale, promoţionale şi

publicitare; organizarea de campanii de
marketing şi publicitare; publicitate;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
studii de piaţă; pregătirea şi publicarea de
texte publicitare; publicitate on-line;
publicitate televizată şi radiofonică; servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; procesarea administrativă a ordinelor
de comandă; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; închiriere de
spaţiu publicitar pe site-uri web; furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii; furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet; furnizarea de spaţiu pe pagini web
pentru promovare de produse şi servicii;
cronică publicitară; demonstraţii cu produse;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de consultanţă în
domeniul competiţiilor culinare; servicii de
educaţie referitoare la arta culinară;
divertisment de tipul degustărilor de vinuri;
servicii de formare în degustare de vinuri;
publicare de recenzii; cursuri de gătit, prin
corespondenţă; organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii; organizarea şi
conducerea de concursuri educative sau de
divertisment; organizarea de concursuri şi
evenimente sportive; organizare de competiţii;
proiecţii de filme cinematografice;
organizarea de activităţi pentru timpul liber şi
recreere, desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
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educaţional; scrierea de texte, altele decât cele
publicitare; publicarea cărţilor; publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare; planificarea de recepţii
(servicii de divertisment); servicii de
fotografiere; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; informaţii în
materie de recreere; producţia de emisiuni
radio şi tv; furnizarea, pe un site web, în
scopuri educative sau de divertisment, de
informaţii despre ingrediente, alimente,
băuturi, restaurante, servirea mesei, gătit,
reţete culinare, critică culinară; servicii de
educaţie, şi anume furnizarea de instrucţiuni
online în domeniul artelor culinare; organizare
de demonstraţii de gătit (servicii de educaţie);
organizare de ateliere de gătit şi cursuri de
gătit (servicii de educaţie); servicii de
publicare de reţete culinare, de cărţi, reviste şi
orice alte publicaţii referitoare la reţetele de
mâncare, artă culinară şi gastronomie, în orice
format, inclusiv electronic şi digital;
organizare de jocuri, concursuri, loterii în
legătură cu arta culinară şi gastronomia;
servicii educative în domeniul nutriţiei.
43 Consiliere în domeniul culinar; consiliere
cu privire la reţetele culinare; servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare;
furnizare de servicii personalizate de
planificare a meselor prin intermediul unui
site web; servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi); servicii de preparare a
alimentelor şi a băuturilor; furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi a băuturilor; furnizarea, prin intermediul
unui site web, de informaţii culinare, reţete
culinare, sfaturi culinare, consultanţă culinară,
informaţii despre băuturi, informaţii despre
restaurante; furnizarea de informaţii în
domeniul reţetelor şi gătitului prin intermediul
unei baze de date informatice; servicii oferite

de somelieri, şi anume furnizarea de
consultanţă referitoare la vinuri şi la
combinarea vinului cu felurile de mâncare;
furnizarea de recenzii despre restaurante;
informaţii cu privire la restaurante şi hoteluri;
servicii de alimentaţie publică; catering de
alimente şi băuturi; restaurante; sculptura
culinară; servicii de bar; cafenele; cantine;
cofetării; rezervări la restaurant; restaurante cu
autoservire; aziluri (cazare şi mâncare);
snack-bar-uri, servicii de restaurant cu servire
la pachet; servicii de mâncare la pachet; baruri
de salate; închirierea aparatelor de gătit;
închirierea scaunelor, meselor, feţelor de
masă, paharelor, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă; agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni); închirierea de locuinţe temporare;
rezervări de cazare temporară; pensiune
pentru animale; pensiuni; închirieri de clădiri
transportabile; servicii de camping (cazare);
furnizarea facilitatilor de camping; creşe
(cazare şi mâncare); case de pensionari;
rezervări hoteliere; hoteluri; pensiuni;
moteluri; hosteluri; închirierea sălilor de
şedinţă; închirierea de cazări temporare;
închirierea de corturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01040
(151) 16/02/2015
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

NEOCAT

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

clase:
31 Mâncare pentru animale; mâncare pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; băuturi pentru animalele de
companie; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; produse
pentru litiere; animale vii; peşti vii; păsări vii;
nutreţ fortifiant pentru animale; produse
comestibile de mestecat pentru animalele de
companie; oase comestibile şi sticksuri pentru
animalele de companie; delicatese comestibile
pentru animalele de companie; recompense
comestibile pentru animalele de companie;
biscuiţi pentru animale; alge pentru hrana
animalelor; germeni de grâu pentru consum
animal; produse pentru îngrăşarea animalelor;
sare pentru animale; hrană pentru peştii din

acvarii; momeli vii; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; amestecuri
pentru îngrăşarea vitelor; hrană, grăunţe şi
seminţe pentru păsări; aşternut pentru păsări;
hârtie abrazivă pentru utilizare în cuşti de
păsări; plante naturale utilizate ca decoruri
pentru acvarii; plante vii pentru acvarii; făină
pentru animale; hrană de animale pentru
înţărcarea animalelor; hrană mixtă pentru
animale; lucernă uscată pentru animale;
materiale pentru culcuşul animalelor; turbă
pentru culcuşul animalelor; alimente la
conservă pentru animale; produse alimentare
măcinate pentru animale; ierburi pentru
consumul animal; obiecte comestibile de
mestecat pentru animale; alimente pentru
animale, pe bază de lapte; paie tăiate folosite
pentru culcuşul animalelor; hrană de animale
sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; hrană umedă pentru animale; hrană
uscată pentru animale; lapte pentru utilizare ca
aliment pentru animale; nisip pentru pisici şi
alte animale mici; scoarţă de copac utilizată ca
litieră pentru animale; produse din cereale
pentru hrana animalelor; lapte praf pentru
căţei; lapte praf pentru pisoi.
35 Regruparea, în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gros sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor şi animalelor de companie
(exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod; servicii de promovare a
hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor; organizarea de festivaluri,
concursuri, târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, publicitare şi de promovare a
vânzărilor; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate; organizarea de sisteme
de stimulare a vânzărilor; distribuirea de
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materiale publicitare, de marketing sau
promoţionale; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01041
(151) 16/02/2015
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

FOXYCAT

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

clase:
31 Mâncare pentru animale; mâncare pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; băuturi pentru animalele de
companie; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; produse
pentru litiere; animale vii; peşti vii; păsări vii;
nutreţ fortifiant pentru animale; produse
comestibile de mestecat pentru animalele de
companie; oase comestibile şi sticksuri pentru
animalele de companie; delicatese comestibile

pentru animalele de companie; recompense
comestibile pentru animalele de companie;
biscuiţi pentru animale; alge pentru hrana
animalelor; germeni de grâu pentru consum
animal; produse pentru îngrăşarea animalelor;
sare pentru animale; hrană pentru peştii din
acvarii; momeli vii; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; amestecuri
pentru îngrăşarea vitelor; hrană, grăunţe şi
seminţe pentru păsări; aşternut pentru păsări;
hârtie abrazivă pentru utilizare în cuşti de
păsări; plante naturale utilizate ca decoruri
pentru acvarii; plante vii pentru acvarii; făină
pentru animale; hrană de animale pentru
înţărcarea animalelor; hrană mixtă pentru
animale; lucernă uscată pentru animale;
materiale pentru culcuşul animalelor; turbă
pentru culcuşul animalelor; alimente la
conservă pentru animale; produse alimentare
măcinate pentru animale; ierburi pentru
consumul animal; obiecte comestibile de
mestecat pentru animale; alimente pentru
animale, pe bază de lapte; paie tăiate folosite
pentru culcuşul animalelor; hrană de animale
sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; hrană umedă pentru animale; hrană
uscată pentru animale; lapte pentru utilizare ca
aliment pentru animale; nisip pentru pisici şi
alte animale mici; scoarţă de copac utilizată ca
litieră pentru animale; produse din cereale
pentru hrana animalelor; lapte praf pentru
căţei; lapte praf pentru pisoi.
35 Regruparea, în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gros sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor şi animalelor de companie
(exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod; servicii de promovare a
hranei, produselor şi accesoriilor destinate
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animalelor; organizarea de festivaluri,
concursuri, târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale, publicitare şi de promovare a
vânzărilor; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate; organizarea de sisteme
de stimulare a vânzărilor; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing sau
promoţionale; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01042
(151) 16/02/2015
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gheorghe Pastia nr. 5,
Judeţul Vrancea, 620035, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

CUPIDON

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01044
(151) 16/02/2015
(732) BĂLAŞCĂU SERGIU-SAVIN,

Aleea Gen. Dumitru Vasiliu, nr. 2, sc.
D, ap. 27, Jud. Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

Vocea Dorohoiului

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

16 Ziare; ziare cotidiene; reviste ca suplimente
la ziare (publicaţii).
35 Servicii publicitare privind ziarele;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare;
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste; publicitate radio şi
de televiziune.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare pe
pagini web; emisiuni de ştiri (transmisii);
radiodifuziune (transmisii); difuzare de
programe de televiziune; difuzare de
programe de televiziune prin cablu; difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu.
41 Publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri; publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; publicare de ziare; prezentare
de programe de televiziune; producţie de
emisiuni de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01045
(151) 16/02/2015
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

feeria centru comercial

(591) Culori revendicate:roz, maro
(531) Clasificare Viena:010318; 270507;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01046
(151) 16/02/2015
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

feeria băneasa centru comercial

  
(531) Clasificare Viena:010318; 260413;

260418; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01024
(151) 16/02/2015
(732) S.C. LUNA S.R.L., Str. 1848, nr. 9,

Comuna Dobroeşti, Judeţul Ilfov, ,
DOBROEŞTI ROMANIA 

(540)

HABBIBI

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01025
(151) 16/02/2015
(732) E D E N T A  R A D I O L O G I E

DENTARA S.R.L., Str. Sf. Lazăr nr.
27, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

EDENTA RADIOLOGIE DENTARA

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01015
(151) 16/02/2015
(732) S . C .  S A N T A C R U Z

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
:tefan cel Mare, nr. 15 bis, Jud. Cluj, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

SANTA CRUZ COFFEE

 
(531) Clasificare Viena:050701; 260118;

270502;  

(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
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cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01026
(151) 16/02/2015
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Grand Papa MAI FIN, FRĂGEZIT CU
VIN

  
(531) Clasificare Viena:020912; 270508;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01016
(151) 16/02/2015
(732) MATEI DANIELA, Str. Mărăşeşti,

nr. 47A, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

ANUAR DE FITOTERAPIE SI
SUPLIMENTE ALIMENTARE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01017
(151) 16/02/2015
(732) TĂNASE MAXIN, Str. Trandafirilor

nr. 10, Valea Mare-Podgoria, Jud.
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

deomaxx...aduce natura în maşina ta!
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(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 368C, 382C), verde închis
(pantone 5545C)

(531) Clasificare Viena:180121; 270508;
290113;  

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

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, deodorante de uz
personal sau veterinar.
5 Deodorante, altele decât cele de uz parsonal
sau veterinar; odorizante de cameră.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01031
(151) 16/02/2015
(732) BEN WAY MANAGEMENT

SYSTEM S.R.L., Str. Albatrosului nr.
13, ap. 14, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

AgroBOXX

  
(531) Clasificare Viena:070124; 070301;

270508;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
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 01018
(151) 16/02/2015
(732) S.C. ENTERPRISES ET CO S.R.L.,

Str. Pictor Ion Negulici, nr. 40A,
parter, ap. 1, sect. 1, 011944,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STANSFIELD

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
închis

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, încălţămintei (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01027
(151) 16/02/2015
(732) EXPLOATAREA MINIERĂ

RÎMNICU VÂLCEA, Str. Căpitan
Negoescu nr. 15, Judeţul Vâlcea, ,
RÎMNICU VÎLCEA ROMANIA 

(540)

Salina Ocnele Mari

(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; 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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestorasau material plastic.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
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horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01032
(151) 16/02/2015
(732) BENTE RAMONA, Str. Peleaga nr.

22, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALACTIS A PROJECT FOR EARTH

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

260115; 260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01019
(151) 16/02/2015
(732) S.C. ZIMTEX S.A., B-dul republicii

nr. 91-95, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

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

(540)

Zimtex

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

clase:
22 Frânghii, sfori, materiale de umplutură (cu
exceptia cauciucului sau a materialelor
plastice); materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01033
(151) 16/02/2015
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI 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)

SLEEPY

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

3 Serveţele impregnate cu soluţii sau loţiuni
cosmetice şi de curăţare.
5 Serveţele impregnate cu soluţie antiseptica
sau de uz medical; scutece de unică folosinţă
pentru bebeluşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01020
(151) 16/02/2015
(732) SOLOC CRISTINA-ELENA, Bd

Regina Elisabeta, nr. 25, ap. 31, sector
5, , BUCUREBTI ROMANIA 

(540)

Caut casa de viS

(531) Clasificare Viena:070124; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01021
(151) 16/02/2015
(732) S.C. PAZA TEAM GUARD

BUCURESTI S.R.L., Str. Liveni nr.
39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAZĂ TEAM GUARD BUCUREŞTI

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01028
(151) 16/02/2015
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013, AL

ROTTERDAM NETHERLANDS 
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BULGARASI DE SAVOARE

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

30 Sare, mirodenii, condimente şi amestecuri
de condimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01022
(151) 16/02/2015
(732) S.C. DIGISIGN S.A., Str. Virgil

Madgearu nr. 2-6, sector 1, 014135,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGISIGNER ONE

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270515; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
functioneaza cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
incendiilor.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01035
(151) 16/02/2015
(732) MOZACU CORNEL, Str. Hagi Dina,

nr. 28, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Costelarie Ribs & Grill Restaurant
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(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01036
(151) 16/02/2015
(732) VIRA PEOPLE S.R.L., Str.

Vlădescu nr. 2, bl. C77, et. 7, ap. 27,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

VIRA FILMS

 (531) Clasificare Viena:020923; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, marketing, servicii de
promovare şi relaţii publice.
41 Producţie cinematografică, producţie video
şi realizarea de programe de radio şi
televiziune, post-producţie cinematografică,

de radio şi televiziune, multiplicarea filmelor
pe orice suport, distribuţia filmelor
cinematografice şi imaginilor / capturilor
v ideo ,  o rgan i za r ea  de  p ro i ec ţ i i
cinematografice / video cu public, organizarea
unor ateliere de film, servicii de învăţământ,
organizarea de festivaluri de film, activităţi
educative şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01037
(151) 16/02/2015
(732) VIRA PEOPLE S.R.L., Str. Vlădescu

nr. 2, bl. C77, et. 7, ap. 27, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
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)

TREND ETHNOGRAPHY

(531) Clasificare Viena:020923; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, activităţi de studiere a pietei şi
de sondare a opiniei publice, cercetări de piaţă
calitative şi cantitative, cercetări în ştiinţe
umaniste şi sociale, servicii de consultanţă
pentru business, realizarea unor analize de
impact, activităţi de marketing.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16/02/2015

19

(210) M 2015 01029
(151) 16/02/2015
(732) BALASCAU SERGIU-SAVIN,

Aleea General Dumitru Vasiliu nr. 2,
sc. D, ap. 27, Jud. Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

Glasul Dorohoiului

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

16 Ziare; ziare cotidiene; reviste ca
suplimente la ziare.
35 Servicii publicitare privind ziarele;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare;
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste; producţie de
materiale publicitare; difuzare de materiale
publicitare.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare pe
pagini web; emisiuni de ştiri (transmisii);
radiodifuziune; difuzare de programe de
televiziune; difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu.
41 Publicare de ziare; publicare de ziare,
periodice, cataloage şi broşuri; publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; emisiuni
de radio (programare); producţia de emisiuni
radiofonice; producţie de emisiuni de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01038
(151) 16/02/2015
(732) DRUTA CARMEN, Str. Jean Steriadi

nr. 1, bl. G3, ap. 49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOREVER YOUNG

(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(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.
25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01030
(151) 16/02/2015
(732) S.C. TOPZONE S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 55A, Judeţul Tulcea, ,
TOPOLOGU 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)

TOP ZONe ro

(531) Clasificare Viena:150721; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse şi utilaje agricole, 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 achizitioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legatură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01008
(151) 16/02/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FORTIFIKAT FORTE

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; 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;
solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01009
(151) 16/02/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FORTIFIKAT EXTRA

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; 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;
solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01010
(151) 16/02/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Septosol. Susţine vocea!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare destinate
calmării durerilor de gât.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială - toate aceste servicii
referitoare la produsele farmaceutice şi
veterinare destinate durerilor de gât.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01034
(151) 16/02/2015
(732) UNITED NATIONS CHILDREN'S

FUND-ROMANIA OFFICE, B-dul
Primăverii nr. 48A, sector1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

adolescenteen

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01011
(151) 16/02/2015
(732) S.C. EDITURA ORIZONTURI

S.R.L., Bd. Libertăţii nr. 4, bl. 117, et.
7, ap. 20, Biroul 1, sector 4, 040128,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSUL

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01012
(151) 16/02/2015
(732) LECA RADU, Str. Covasna, nr. 15,

bl. A3, et. 9, ap. 40, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ultrapsihologie

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01013
(151) 16/02/2015
(732) S.C. REPARAŢII TURBOSERV

S.R.L., Str. Şoimului nr. 10, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TURBOSERV

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01014
(151) 16/02/2015
(732) PARASCHIV ANDRA, Bd.

Republicii nr. 164B, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

NaturAvi

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜


