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Cereri M|rci publicate în 23/04/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 02082 16/04/2015 TODOR FLORIN DOMENIILE MAR`TINUTZI

2 M 2015 02381 16/04/2015 S.C. ACCORD BIROU DE
TURISM S.A.

o lume în Accord

3 M 2015 02557 16/04/2015 NN PENSII SOCIETATE DE
ADMINISTRARE A UNUI FOND
DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT S.A.

NN Pensii

4 M 2015 02559 16/04/2015 NN ASIGURARI DE VIATA S.A. NN Asigur|ri

5 M 2015 02580 16/04/2015 S.C. LABEL PRINT S.R.L. Label Print

6 M 2015 02581 16/04/2015 S.C. LABEL PRINT S.R.L. Labellife

7 M 2015 02582 16/04/2015 FEDERAÚIA ROMÂN{ DE TENIS
DE MAS{

FRTM FederaÛia Român| de
Tenis de Mas|

8 M 2015 02583 16/04/2015 LA SAFI LEBANESE FOOD S.R.L.

9 M 2015 02584 16/04/2015 S.C. KUBO ICE CREAM
COMPANY S.R.L.

POPSY

10 M 2015 02585 16/04/2015 S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L. ac amigo & intercost

11 M 2015 02586 16/04/2015 S.C. AMIGO S.R.L. Csíki Köményes

12 M 2015 02587 16/04/2015 S.C. ALLEGRO ONLINE
SERVICES ROMANIA S.R.L.

AUTOVIT.RO

13 M 2015 02588 16/04/2015 S.C. ALLEGRO ONLINE
SERVICES ROMANIA S.R.L.

AUTOVIT

14 M 2015 02589 16/04/2015 S.C. ALLEGRO ONLINE
SERVICES ROMANIA S.R.L.

15 M 2015 02590 16/04/2015 S.C. LEMET S.R.L. LEMET entuziasm Õi pasiune

16 M 2015 02591 16/04/2015 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Company)

MENNEN SPEED STICK
EXTREME

17 M 2015 02592 16/04/2015 TOUR IMEX TEL NET S.R.L. CELEBRITY HOUSE DIVINO
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18 M 2015 02593 16/04/2015 ABSOLUTE FISHING & HUNTING
S.R.L.

EVOS Evolution Systems

19 M 2015 02594 16/04/2015 S.C. PROMOD S.R.L. promelek

20 M 2015 02595 16/04/2015 STANICA FLORIN MK MOZART KINDERGARTEN

21 M 2015 02596 16/04/2015 DECAF TEXTILE SI DESIGN
S.R.L.

DECAF

22 M 2015 02597 16/04/2015 S.C. BONNE CHARLOTTE S.R.L. La Bonne Tarte des 1001 saveurs
Brasserie

23 M 2015 02598 16/04/2015 POP ION NICOLAE DOKA DOBRA KALLOS
CASTELUL FERICIRII

24 M 2015 02599 16/04/2015 ZHAO XIAOLI SO&LI

25 M 2015 02600 16/04/2015 E.I. du Pont de Nemours and
Company

DEBUT

26 M 2015 02601 16/04/2015 COSTACHE GABRIELA
COSTACHE PAUL
GOLEA LUCIAN
SENIUC PAVEL DANIEL

NEW LIFE

27 M 2015 02602 16/04/2015 S.C. FOOD MANAGEMENT
SOLUTIONS S.R.L.

FMS FOOD MANAGEMENT
SOLUTIONS We Seek
KnowledGe. We Share
KnowledGe.

28 M 2015 02603 16/04/2015 NEACSA GEORGE-ADRIAN Leather District by adrian neacsa

29 M 2015 02604 16/04/2015 SYSMEC S.R.L. sysmec

30 M 2015 02605 16/04/2015 S.C. TERAGLASS BISTRITA
S.R.L.

TERAGLASS windows & doors

31 M 2015 02606 16/04/2015 SOCIETATEA ROMÂN{ DE
TELEVIZIUNE

MATINISSIMO

32 M 2015 02607 16/04/2015 S.C. FENSTER S.R.L. LUXWIN Fenster

33 M 2015 02608 16/04/2015 HYUNDAI CORPORATION HYUNDAI

34 M 2015 02609 16/04/2015 GIUGLEA FLORIN FLO;GUITARS
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(210) M 2015 02082
(151) 16/04/2015
(732) TODOR FLORIN, Str. Diana nr. 21,

judeţul Alba, 517241, PICLISA-
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

DOMENIILE MAR`TINUTZI

(591) Culori revendicate:maro, galben,
negru, gri, turquoise, bej

  
(531) Clasificare Viena:070101; 270508;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii de înfrumuseţare pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02381
(151) 16/04/2015
(732) S.C. ACCORD BIROU DE

TURISM S.A., B-dul. Ion Brătianu nr.
7, Judeţul Satu Mare, 440030,
SATU-MARE ROMANIA 

(540)

o lume în Accord

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
 
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
39 Transport, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02557
(151) 16/04/2015
(732) NN PENSII SOCIETATE DE

ADMINISTRARE A UNUI FOND
DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT S.A., Str. Costache Negri nr.
1-5, et. 2-3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NN Pensii
(591) Culori revendicate:alb, negru,

portocaliu
 (531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02559
(151) 16/04/2015
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

Str. Costache Negri nr. 1-5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NN Asigurări

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02596
(151) 16/04/2015
(732) DECAF TEXTILE SI DESIGN

S.R.L., Str. Trifeşti nr. 11-15, et. 5, ap.
21B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DECAF

(531) Clasificare Viena:110303; 110304;
270315; 270507; 270508;  

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); 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; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
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flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02588
(151) 16/04/2015
(732) S.C.  ALLEGRO ONLINE

SERVICES ROMANIA S.R.L., Str.
Învingătorilor nr. 24, Victory Business
Center, birou 1, camera 2, et. 5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOVIT

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
281C), roşu (pantone 485C)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290112;  

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

35 Brokeraj online pentru vânzare şi
cumpărare de vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; publicarea de
materiale publicitare în legătură cu vehicule
şi/sau părţi componente ale acestora;
publicitate prin intermediul reţelelor de
calculatoare; difuzare de materiale publicitare
în legătură cu vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; actualizarea de
material publicitar; operarea unei pieţe online
(operating online marketplace) pentru
negocierea tranzacţiilor comerciale între terţe
părţi în vânzarea şi cumpărarea de produse;
furnizarea online de spaţiu publicitar pentru
alţii; furnizarea online de spaţiu pentru

publicitate clasificată/mica publicitate
(providing online classified advertising
services); servicii de publicitate şi
promoţionale; servicii online de comparare a
preţurilor; gestionarea bazelor de date
accesibile prin Internet; colectarea de date
pentru a fi puse în baza de date a
computerului; sortarea datelor din baza de
date de computer; operarea unor agenţii de
comerţ cu proprietăţi personale (operating of
personal property trade agencies); servicii de
informaţii în legătură cu serviciile menţionate
mai sus; toate acestea utilizate la sau în
legătură cu internetul şi serviciile on-line.
38 Telecomunicaţii (utilizate la sau în legatură
cu internetul şi serviciile on-line).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (utilizate la
sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line)
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. (utilizate la
sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02589
(151) 16/04/2015
(732) S.C.  ALLEGRO ONLINE

SERVICES ROMANIA S.R.L., Str.
Învingătorilor nr. 24, Victory Business
Center, birou 1, camera 2, et. 5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
281C/U), roşu (pantone 485C/U),
albastru (pantone 639C/U), alb

  
(531) Clasificare Viena:250720; 261109;

290114;  

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

35 Brokeraj online pentru vânzare şi
cumpărare de vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; publicarea de
materiale publicitare în legătură cu vehicule
şi/sau părţi componente ale acestora;
publicitate prin intermediul reţelelor de
calculatoare; difuzare de materiale publicitare
în legătură cu vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; actualizarea de
material publicitar; operarea unei pieţe online
(operating online marketplace) pentru
negocierea tranzacţiilor comerciale între terţe
părţi în vânzarea şi cumpărarea de produse;
furnizarea online de spaţiu publicitar pentru
alţii; furnizarea online de spaţiu pentru
publicitate clasificată/mica publicitate
(providing online classified advertising
services); servicii de publicitate şi
promoţionale; servicii online de comparare a
preţurilor; gestionarea bazelor de date
accesibile prin Internet; colectarea de date
pentru a fi puse în baza de date a
computerului; sortarea datelor din baza de
date de computer; operarea unor agenţii de
comerţ cu proprietăţi personale (operating of
personal property trade agencies); servicii de
informaţii în legătură cu serviciile menţionate
mai sus; toate acestea utilizate la sau în
legătură cu internetul şi serviciile on-line.
38 Telecomunicaţii (utilizate la sau în legatură
cu internetul şi serviciile on-line).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (utilizate la

sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line)
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. (utilizate la
sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02597
(151) 16/04/2015
(732) S.C. BONNE CHARLOTTE S.R.L.,

Str. Fălticeni nr. 2A, parter, camera 1,
sector 2, , 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)

La Bonne Tarte des 1001 saveurs
Brasserie

(591) Culori revendicate:alb, negru, vişiniu,
bej, maro

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260116;

260418; 270524; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02590
(151) 16/04/2015
(732) S.C. LEMET S.R.L., Str. Romaniţei

nr.1, judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai nr. 4,
bl. 4, sc. D, ap.3, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

LEMET entuziasm şi pasiune

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie,
papură, rachită, corn, os fildeş, fanoni de
balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă de
mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau din materiale plastice; furnituri din
materiale specifice clasei, inclusiv ambalaje
din plastic sau lemn; articole şi confecţii din
lemn şi material plastic cuprinse în această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02598
(151) 16/04/2015
(732) POP ION NICOLAE, Str.

Transilvaniei nr. 5, ap. 83, Jud.
Maramureş, 430253, BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

DOKA DOBRA KALLOS CASTELUL
FERICIRII

(591) Culori revendicate:negru, roşu, galben,
albastru, verde, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270519; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02591
(151) 16/04/2015
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Company), 300 Park
Avenue,, 10022, New York S.U.A.
N.Y.

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

(540)

MENNEN SPEED STICK EXTREME

(591) Culori revendicate:gri, alb, albastru,
verde, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 250708;

250725; 270502; 270508; 290115;  

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

3 Deodorante şi antiperspirante pentru uz
personal (uz uman).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02603
(151) 16/04/2015
(732) NEACSA GEORGE-ADRIAN, Str.

Negru Vodă nr. 42, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Leather District by adrian neacsa
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02604
(151) 16/04/2015
(732) SYSMEC S.R.L., Zona Industrială de

Vest - str. I, nr. 9, ap. 5-10, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

sysmec
(591) Culori revendicate:albastru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 16/04/2015

9

 (531) Clasificare Viena:270502; 290104;  

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

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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate (maşini automate pentru
vânzare).(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de
ras.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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,
echipamente de prelucrare a datelor şi

calculatoarelor; echipament pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite in construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a tuturor produselor
conţinute in listele alfabetice ale claselor 6, 7,
8, 9, 11, 12 şi 21 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
putând fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
Internetului sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de vânzare en gros şi en
detail.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
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la Nisa).
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02592
(151) 16/04/2015
(732) TOUR IMEX TEL NET S.R.L.,

Aleea Ionel Geantă, nr. 12, Jud.
Vâlcea, 240235, RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

CELEBRITY HOUSE DIVINO

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

41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02580
(151) 16/04/2015
(732) S.C. LABEL PRINT S.R.L., Bd.

Banu Manta nr. 21, bl. 35, sc. B, et. 5,
ap. 70, sector 1, 11222, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Label Print

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

270519; 290112;  

(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.
7 Distribuitoare automate (maşini automate
pentru vânzare).
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
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei 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); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02605
(151) 16/04/2015
(732) S.C. TERAGLASS BISTRITA

S.R.L., Str. Tarpiului nr. 27A, judeţul
Bistriţa Nasaud, 420062, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

TERAGLASS windows & doors

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070301; 070302;

270502; 290112;  

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

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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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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 02581
(151) 16/04/2015
(732) S.C. LABEL PRINT S.R.L., Bd.

Banu Manta nr. 21, bl. 35, sc. B, et. 5,
ap. 70, sector 1, 11222, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Labellife

(591) Culori revendicate:violet, alb
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260115;

260116; 270502; 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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02582
(151) 16/04/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TENIS

DE MASĂ, Str. Vasile Conta nr. 16,
sector 2, 020954, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FRTM Federaţia Română de Tenis de
Masă

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240723;

270502; 270508; 290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02593
(151) 16/04/2015
(732) ABSOLUTE FISHING &

HUNTING S.R.L., Aleea Vergului,
nr. 4, bl. 15, sc. C, et. 5, ap. 100,
sector 2, , BUCUREŞTI 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)

EVOS Evolution Systems

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

(531) Clasificare Viena:260407; 270502;
270515; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02599
(151) 16/04/2015
(732) ZHAO XIAOLI, Cetăţean chinez cu

rezidenţă în România, Bucureşti, Str.
Ziduri între Vii nr. 19, bl. A, ap.
A143, sector 2, ,  CHINA 

(540)

SO&LI

(531) Clasificare Viena:051325; 090109;
270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02583
(151) 16/04/2015
(732) LA SAFI LEBANESE FOOD

S.R.L., Str. Braşoveni nr. 4, bl. 17, sc.
1, et. 2, ap. 14, camera 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:050101; 050105;

260207; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02606
(151) 16/04/2015
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

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

(540)

MATINISSIMO

(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 02584
(151) 16/04/2015
(732) S.C. KUBO ICE CREAM

COMPANY S.R.L., Str. Dumbravei
nr. 5, Jud. Neamţ, 610202, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

POPSY

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

30 Îngheţată şi produse din îngheţată.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02585
(151) 16/04/2015
(732) S.C. AMIGO & INTERCOST

S.R.L., Str. Lemnarilor nr. 1/A,
j u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 5 6 0 0 ,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

ac amigo & intercost

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:190716; 190725;

261102; 270502; 270511; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02594
(151) 16/04/2015
(732) S.C. PROMOD S.R.L., Str. Libertăţii

nr. 21, judeţul Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

promelek

(591) Culori revendicate:alb, albastru
 (531) Clasificare Viena:261325; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate (maşini automate
pentru vânzare).
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02586
(151) 16/04/2015
(732) S.C. AMIGO S.R.L., Str. Vânătorilor

nr. 9, jud. Harghita, 530144,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

Csíki Köményes

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270519; 270525; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02587
(151) 16/04/2015
(732) S.C.  ALLEGRO ONLINE

SERVICES ROMANIA S.R.L., Str.
Învingătorilor nr. 24, Victory Business
Center, birou 1, camera 2, et. 5, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOVIT.RO

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
281 C/U), roşu (Pantone 485 C/U)

 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290112;  

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

35 Brokeraj online pentru vânzare şi
cumpărare de vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; publicarea de
materiale publicitare în legătură cu vehicule
şi/sau părţi componente ale acestora;
publicitate prin intermediul reţelelor de
calculatoare; difuzare de materiale publicitare
în legătură cu vehicule şi/sau părţi
componente ale acestora; actualizarea de
material publicitar; operarea unei pieţe online
(operating online marketplace) pentru
negocierea tranzacţiilor comerciale între terţe
părţi în vânzarea şi cumpărarea de produse;
furnizarea online de spaţiu publicitar pentru
alţii; furnizarea online de spaţiu pentru
publicitate clasificată/mica publicitate
(providing online classified advertising
services); servicii de publicitate şi
promoţionale; servicii online de comparare a
preţurilor; gestionarea bazelor de date
accesibile prin Internet; colectarea de date

pentru a fi puse în baza de date a
computerului; sortarea datelor din bază de
date de computer; operarea unor agenţii de
comerţ cu proprietăţi personale (operating of
personal property trade agencies); servicii de
informaţii în legătură cu serviciile menţionate
mai sus; toate acestea utilizate la sau în
legătură cu internetul şi serviciile on-line.
38 Telecomunicaţii (utilizate la sau în legatură
cu internetul şi serviciile on-line).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (utilizate la
sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line)
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 (utilizate la
sau în legatură cu internetul şi serviciile
on-line).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02607
(151) 16/04/2015
(732) S.C. FENSTER S.R.L., Str. Muscatei

nr. 7, judeţul Bistriţa Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

LUXWIN Fenster
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

270507; 270508;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02608
(151) 16/04/2015
(732) HYUNDAI CORPORATION,

Yulgok-ro 2-gil nr. 25, Jongno-gu,, ,
SEOUL REPUBLICA COREEA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

HYUNDAI

  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

9 Fotocopiatoare electronice; scanner de
mână; traducător electronic de buzunar;
tabletă inteligentă; calculatoare tabletă;

phablet; dispozitive de conectare fără fir;
stilouri digitale pentru calculator; stilouri
electronice; memorii usb; tastaturi tactile;
panouri indicatoare electronice; panouri
electronice digitale; ramă foto electronică;
panouri de informare iluminate electric;
panouri de informare electronice; agende
electronice; tablă electronică; terminal pentru
publicaţii electronice; terminal pentru cărţi
electronice; terminal pentru ziar electronic;
terminal pentru cărţi de studiu electronice sau
documente; asistenţi personali digitali (pdas);
afisaj electronic; tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02595
(151) 16/04/2015
(732) STANICA FLORIN, Aleea Ţebea,

nr. 2, bl. 103, sc. 3, et. 1, ap. 34, sector
4, , 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)

MK MOZART KINDERGARTEN

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:050317; 051304;
240115; 240905; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02609
(151) 16/04/2015
(732) GIUGLEA FLORIN, Str. Puţul de

Piatră nr. 5, ap. 3, sector 1, 010669,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLO;GUITARS

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

15 Instrumente muzicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02600
(151) 16/04/2015
(732) E.I. du Pont de Nemours and

Company, 1007 Market Street,
19898, WILMINGTON S.U.A.
Delaware

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DEBUT

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

5 Erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02601
(151) 16/04/2015
(732) COSTACHE GABRIELA, Str.

Ştefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. E, et.
2, ap. 5, sector 2, 120203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) COSTACHE PAUL, Str. Col. Ion
Buzoianu nr. 59, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(732) GOLEA LUCIAN, nr. 68A, Comuna
Ceuasu de Campie, judeţul Mureş, ,
SAT HERGHELIA ROMANIA 

(732) SENIUC PAVEL DANIEL, nr. 73,
Comuna Ceuasu de Campie, judeţul
Mureş, , SAT HERGHELIA
ROMANIA 

(540)

NEW LIFE

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02602
(151) 16/04/2015
(732) S.C. FOOD MANAGEMENT

SOLUTIONS S.R.L., Calea Şerban
Vodă nr. 41, sc. A, et. 1, ap. 12, sector
4, 040202, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FMS FOOD MANAGEMENT
SOLUTIONS We Seek KnowledGe. We
Share KnowledGe.

(591) Culori revendicate:verde (pantone 370
C), kaki (pantone 7503 C),

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270508; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


