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Cereri M|rci publicate în data de 23/09/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05905

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/09/2015 SCA HYGIENE PRODUCTS
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
PINKDAY

2 M 2015 06115

16/09/2015 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.

PofteÕte româneÕte!

3 M 2015 06116

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MARAMURES

4 M 2015 06117

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL ARGES

5 M 2015 06118

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL DAMBOVITA

6 M 2015 06119

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL GIURGIU

7 M 2015 06120

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL ALBA

8 M 2015 06121

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL BUZAU

9 M 2015 06122

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL HARGHITA

10 M 2015 06123

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL HUNEDOARA

11 M 2015 06124

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SIBIU

12 M 2015 06125

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL PRAHOVA

13 M 2015 06126

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL GORJ

14 M 2015 06127

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL GALATI

15 M 2015 06128

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL DOLJ

16 M 2015 06129

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL BIHOR

17 M 2015 06130

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL BACAU

18 M 2015 06131

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SUCEAVA

19 M 2015 06132

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SATU MARE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
20 M 2015 06133

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/09/2015 S.C. CASA LUCRETIA S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
CASA LUCRETIA

21 M 2015 06134

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL MURES

22 M 2015 06135

16/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL OLT

23 M 2015 06136

16/09/2015 ASOCIATIA CODECAMP IASI

CODECAMP

24 M 2015 06137

16/09/2015 GALEA RALUCA GABRIELA

CIRCUL AMERICANO VARGAS

25 M 2015 06138

16/09/2015 S.C. FORTECH S.R.L.

seed for tech

26 M 2015 06139

16/09/2015 S.C. DESERTA S.R.L.

CremoLinea RED FRUITS FROM
DRACULA'S LAND

27 M 2015 06140

16/09/2015 INTER CONECTER S.R.L.

AMERICANA Baton cu crem|
Rom

28 M 2015 06141

16/09/2015 S.C. CLARK'S CIDER S.R.L.

CIDRARIE

29 M 2015 06142

16/09/2015 S.C. GRAND PLAZA HOTEL S.A.

CENTRO BAR & LOUNGE

30 M 2015 06143

16/09/2015 British American Tobacco (Brands)
Inc.

31 M 2015 06144

16/09/2015 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.

LEGATOR

32 M 2015 06145

16/09/2015 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.

ZEAMA BORDELEZA

33 M 2015 06146

16/09/2015 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.

COMPAS

34 M 2015 06147

16/09/2015 AZOIÚEI LUCIAN

Nu ne intereseaza sa facem
lucruri mediocre!

35 M 2015 06148

16/09/2015 H-PRESS S.R.L.

Háromszék

36 M 2015 06149

16/09/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

ZIUA NAÚIONAL{ A M{RULUI

37 M 2015 06150

16/09/2015 FUNDAÚIA COMUNITAR{
COVASNA

Card comunitar -Közösségi kártya
AcÛionezi prin cump|rare Teszel
es veszel hka.ro
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2015 06152

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/09/2015 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A.

Denumire
Marc|
(540)
CREDIT VIVA

39 M 2015 06153

16/09/2015 S.C. NEW DESIGN COMPOSITE
S.R.L.

NewBlue by New DESIGN
COMPOSITE

40 M 2015 06154

16/09/2015 NOY BUSINESS TRANZACTIONS NOY BUSINESS
S.R.L.
TRANZACTIONS

41 M 2015 06156

16/09/2015 QUALITY NATURAL S.R.L.

VALEPUTNA TRADITIE DIN
1896

42 M 2015 06157

16/09/2015 TUDORIUS CONSULT S.R.L.

MagazinuldeTrandafiri

43 M 2015 06158

16/09/2015 POPESCU LUCIA ELENA

TiÛa fetiÛa Õi Úelu b|ieÛelu'

3
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(210) M 2015 05905
(151) 16/09/2015
(732) SCA HYGIENE PRODUCTS
S.R.L., Str. Ion Campineanu nr. 11, et.
5, ap. 502B-503, Clădirea Union
Internaţional Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06126
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

PINKDAY
(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290101;
BAROUL GORJ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, marketing,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, distribuirea de eşantioane,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, reclame, publicitate televizată,
reclame televizate, publicitate radio, reclame
radio, publicitate în aer liber, producţia de
clipuri publicitare, toate aceste servicii
aferente produselor de igienă intimă din clasa
5.

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
4
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(210) M 2015 06127
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06128
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL GALATI
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

BAROUL DOLJ
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(210) M 2015 06129
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06130
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL BIHOR
BAROUL BACAU
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2015 06131
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06132
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL SUCEAVA
BAROUL SATU MARE
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
7
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(210) M 2015 06133
(151) 16/09/2015
(732) S.C. CASA LUCRETIA S.R.L., Str.
I.L. Caragiale nr. 18, jud. Suceava,
727590, COMUNA VAMA
ROMANIA

(210) M 2015 06134
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

CASA LUCRETIA
(531) Clasificare Viena:270502;
(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.
43 Servicii de restaurante şi cafenele, servicii
de alimentaţie publică, cazare temporară.

BAROUL MURES
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
8
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(210) M 2015 06135
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 06136
(151) 16/09/2015
(732) ASOCIATIA CODECAMP IASI,
Str. Cucu nr. 22, bl. 309, sc. A, et. P,
ap. 2, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

CODECAMP

(540)

(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, negru

verde,

(531) Clasificare Viena:270105; 270509;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei şi
tehnologiei, ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şicercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.
˜˜˜˜˜˜˜

BAROUL OLT
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
9
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(210) M 2015 06116
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06115
(151) 16/09/2015
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,
Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA
(540)
Pofteşte româneşte!
(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
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
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).
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

BAROUL MARAMURES
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 16/09/2015

(210) M 2015 06117
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06118
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL ARGES
BAROUL DAMBOVITA
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240701; 240711; 270105;
270108;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06119
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06120
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL GIURGIU
BAROUL ALBA

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06121
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06122
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL BUZAU
BAROUL HARGHITA

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06123
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06124
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

BAROUL HUNEDOARA

BAROUL SIBIU

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06125
(151) 16/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 06148
(151) 16/09/2015
(732) H-PRESS S.R.L., Str. P-ţa Mihai
Viteazul nr. 2G, judeţul Covasna,
520003, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE
(540)

Háromszék
(531) Clasificare Viena:240105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Tipărituri; publicaţii; prospecte; imprimate;
cărţi; calendare; broşuri; papetărie; cataloage
reviste; periodice; ziare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale;
publicare cărţi; publicare de texte, altele decât
textele publicitare; publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor; redactare de
texte, altele decât texte publicitare.

BAROUL PRAHOVA
(531) Clasificare Viena:020322; 050317;
170302; 240105; 240108; 240701;
240711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06149
(151) 16/09/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 06150
(151) 16/09/2015
(732) FUNDAŢIA COMUNITARĂ
COVASNA, Str. Ciucului nr. 47,
judeţul Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE
(540)

(540)

Card comunitar -Közösségi kártya
Acţionezi prin cumpărare Teszel es veszel
hka.ro
ZIUA NAŢIONALĂ A MĂRULUI

(531) Clasificare Viena:010302; 011501;
020723; 061901; 200516;

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:050713; 240301;
240309; 240314; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii de creditare, financiare, monetare;
operaţiuni financiare; servicii de finanţare;
economii; colectare de fonduri de binefacere;
constituire de fonduri; plasare de fonduri.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe bază
de cidru (băuturi alcoolice).
35 Publicitate şi reclamă.
41 Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
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 06137
(151) 16/09/2015
(732) GALEA RALUCA GABRIELA, Str.
Estacadei nr. 4, bl. N25, sc. 1, ap. 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CIRCUL AMERICANO VARGAS
(210) M 2015 06139
(151) 16/09/2015
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.
Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06138
(151) 16/09/2015
(732) S.C. FORTECH S.R.L., Str.
Frunzişului nr. 106, judeţul Cluj,
400664, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

(540)
CremoLinea RED FRUITS FROM
DRACULA'S LAND

seed for tech

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis

(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
290112;

(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270512; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îngheţată; îngheţate comestibile; esente
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale; arome, cu excepţia
uleiurilor esenţiale; arome pentru băuturi, cu
excepţia uleiurilor esenţiale; arome pentru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
17
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prajituri, cu excepţia uleiurilor esenţiale;
fondante; glazură pentru torturi; iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri); jeleuri de fructe;
umpluturi de fructe pentru produse de
cofetărie şi patiserie; aditivi pentru uz culinar;
cereale pentru alimente; bomboane; spume de
desert; cremă de prăjituri; produse de patiserie
şi cofetărie; pateuri (produse de patiserie);
biscuiţi; petit-beurre; prăjiturele; plăcinte;
budinci; tarte; şerbeturi; ceai; băuturi pe bază
de ceai; frişcă bătută.
35 Afaceri comerciale; servicii de import
export; francizare; consiliere comercială;
consultanţă pentru afaceri şi management
comercial, pentru domeniul solicitat a fi
înregistrat; publicitate şi reclamă; organizare
de expoziţii şi orice formă de prezentare în
scop comercial în domeniul industriei
alimentare.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare

(210) M 2015 06140
(151) 16/09/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.
Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

AMERICANA Baton cu cremă Rom
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
galben, maro
(531) Clasificare Viena:010105; 190101;
240723; 250119; 270502; 270507;
290115;
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(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,
făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi,îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, goffre, ierburi(condimente), făină de
grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de

făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci
ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite,
paste, pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă
din boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
19
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pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri

sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
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pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
˜˜˜˜˜˜˜

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06142
(151) 16/09/2015
(732) S.C. GRAND PLAZA HOTEL S.A.,
Calea Dorobanţilor nr. 5-7, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

CENTRO BAR & LOUNGE

(210) M 2015 06141
(151) 16/09/2015
(732) S.C. CLARK'S CIDER S.R.L., Str.
Dr. Victor Poloni nr. 3, et. 2, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
397), grena (Pantone 242)
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;
260103; 260116; 270315; 290112;

CIDRARIE

(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 comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06152
(151) 16/09/2015
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Spl.
Unirii nr. 16, bl. B7, et. 7, cam 704,
sector 4, 040035, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06143
(151) 16/09/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

CREDIT VIVA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Afaceri financiare; monetare; imobiliare;
creditare; împrumuturi; consultanţă în
domeniul financiar; transfer electronic de
fonduri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06144
(151) 16/09/2015
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
(300) Prioritate invocată:
201581760/22/04/2015/GE

LEGATOR

(531) Clasificare Viena:250720; 260402;
260416;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Fertilizanţi (îngrăşăminte chimice).
5 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06145
(151) 16/09/2015
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA

(210) M 2015 06147
(151) 16/09/2015
(732) AZOIŢEI LUCIAN, Str. Docenţilor
nr. 5B, sector 1, 011402,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
ZEAMA BORDELEZA

Nu ne intereseaza sa facem lucruri
mediocre!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Fertilizanţi (îngrăşăminte chimice).
5 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipizate).
35 Servicii de publicitate în domeniul
imobiliar; vânzare prin licitaţie de bunuri
imobiliare.
36 Brokeraj imobiliar; investiţii imobiliare;
coproprietate imobiliară; finanţare imobiliară;
consultanţă imobiliară; servicii imobiliare;
afaceri imobiliare; agenţii imobiliare; evaluări
imobiliare; gestiunea bunurilor imobiliare;
finanţarea creditelor imobiliare; gestionarea
investiţiilor imobiliare; servicii imobiliare
privind gestionarea investiţiilor imobiliare;
servicii fiduciare imobiliare; gestionarea
proprietăţilor (imobiliare); managementul
proprietăţilor imobiliare; multiproprietăţi în
domeniul imobiliar; servicii ale agentului
imobiliar; organizare de închirieri imobiliare;
formare de consorţii imobiliare; acordare de
credite imobiliare; investiţii în proprietăţi
imobiliare; planificare imobiliară (activităţi
financiare); asigurare de proprietăţi
imobiliare; administrare de proprietăţi
imobiliare; brokeraj cu proprietăţi imobiliare;
consultanţă privind bunuri imobiliare; servicii
de achiziţii imobiliare; servicii de
împrumuturi imobiliare; servicii ale agenţiilor
imobiliare; administrare de bunuri imobiliare;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06146
(151) 16/09/2015
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.
Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
COMPAS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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proprietăţi imobiliare); servicii de
administrare de bunuri imobiliare; servicii de
brokeraj financiar în domeniul imobiliar;
evaluarea financiara a proprietăţii personale şi
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor); servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare; acordarea de garanţii
financiare pentru bunurile imobiliare; servicii
financiare pentru achiziţionarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de informaţii
computerizate privind proprietăţile imobiliare;
furnizare de informaţii privind piaţa
proprietăţilor (imobiliară); servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare;
servicii de căutare de proprietăţi imobiliare
naţionale; servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare şi clădirile; servicii ale
agenţiilor de bunuri imobiliare rezidenţiale;
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare; administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăţi
imobiliare; servicii de finanţare privind
dezvoltarea proprietăţilor imobiliare; servicii
ale agenţiilor imobiliare de spaţii comerciale;
servicii de gestiune imobiliară pentru
construcţii comerciale; agenţii de închiriere de
proprietăţi imobiliare (apartamente); servicii
de investiţii în domeniul imobiliar (servicii
financiare); servicii de consiliere privind
investiţiile în proprietăţi imobiliare; încheiere
de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
imobiliară pentru corporaţii; servicii de
planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare); servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; servicii de agenţie pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare;
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăţi imobiliare; servicii de
cercetare privind achiziţia de proprietăţi
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; intermediere de

servicii privind afaceri imobiliare; planificare
de investiţii imobiliare; servicii ale agenţilor
imobiliari; estimări de proprietăţi imobiliar;
evaluări de proprietăţi imobiliare; gestionare
de proprietăţi imobiliare; servicii de
management imobiliar privind tranzacţiile cu
proprietăţi imobiliare; asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare; finanţare în domeniul
proprietăţilor imobiliare; servicii financiare
privind proprietăţile imobiliare; agenţii de
cazare (proprietăţi imobiliare); consultanţă
financiară privind investiţiile imobiliare;
gestiune financiară a proiectelor imobiliare;
organizarea finanţării pentru credite
imobiliare; administrare fiduciară de
proprietăţi imobiliare; brokeraj cu garanţii
reale imobiliare; servicii de investiţii şi
leasing imobiliar; intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare;
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare; achiziţie de proprietăţi imobiliare
(pentru terţi); închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare; organizare de închirieri (doar
proprietăţi imobiliare); acordare de finanţare
pentru dezvoltarea imobiliară; acordare de
finanţare pentru promovarea imobiliară;
investiţii de capital în proprietăţi imobiliare;
furnizare de informaţii privind bunurile
imobiliare; furnizare de informaţii privind
proprietăţile (imobiliare); consiliere privind
investiţiile în proprietăţi imobiliare; colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăţilor
imobiliare; servicii de brokeraj de proprietăţi
imobiliare; servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare; evaluare şi gestionare de bunuri
imobiliare; închirieri de proprietăţi (doar
proprietăţi imobiliare); servicii de consultanţă
privind proprietăţile imobiliare; servicii de
gestiune a investiţiilor imobiliare; consultanţă
privind achiziţionarea de bunuri imobiliare;
estimări financiare (asigurări, bănci,
24
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asistenţă în materie de achiziţii şi interese
financiare în domeniul imobiliar; servicii de
agenţie pentru vânzarea de proprietăţi
imobiliare pe bază de comision; intermediere
pentru încheierea de acorduri privind
finanţarea pentru achiziţionarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de vânzare cu
amănuntul; evaluarea proprietăţilor imobiliare.
37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii); servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare; servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.
42 Servicii de proiectare privind proprietăţile
imobiliare; întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară; evaluare şi testare de
proprietăţi imobiliare privind prezenţa
materialelor periculoase.

contracte de împrumut cu garanţie imobiliară;
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprieţătile imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
furnizare de informaţii privind bunuri
imobiliare şi terenuri; servicii de agenţii
imobiliare pentru închirierea de clădiri;
servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuinţe; servicii de agenţii
imobiliare pentru închirierea de terenuri;
furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare; servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri; servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul agriculturii; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor;
selectare şi achiziţie de proprietăţi imobiliare
(în numele terţilor); servicii de administrare a
proprietăţilor imobiliare în domeniul
horticulturii; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale; furnizare de
informaţii în legătură cu evaluarea bunurilor
imobiliare; servicii de prelungire a
contractelor de închiriere pentru proprietăţi
imobiliare; intermediere de contracte pentru
arendarea şi închirierea de proprietăţi
imobiliare; servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare; servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea şi
închirierea de clădiri; servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
spaţiilor comerciale; servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locaţii pentru
divertisment; servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spaţii de clădiri;
servicii de agenţii imobiliare pentru achiziţia
şi vânzarea de clădiri; servicii de agenţii
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
terenuri; servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături;

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru acoperiş; învelitori de acoperiş,
nemetalice; acoperişuri nemetalice; panouri
solare integrate nemetalice pentru acoperişuri.
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere ; vânzări
pentru terţi ; aprovizionare pentru terţi ;
achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi ;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; asistenţă în managementul
afacerilor comerciale; distribuirea materialelor
publicitare; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; servicii de
desfacere; adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client; prezentarea produselor şi serviciilor
prin orice mijloace de comunicare; organizare
de expoziţii, târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; la standuri,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii; servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping;licenţe de servicii şi produse
pentru terţi ; toate aceste servicii pentru
produsele: reactivi chimici, alţii decât pentru
uz medical sau veterinar; produse chimice
(industriale); agenţi chimic de curăţire (a
coşurilor): preparate de condensare (chimice);

(210) M 2015 06153
(151) 16/09/2015
(732) S.C. NEW DESIGN COMPOSITE
S.R.L., B-dul Petrochimiştilor nr. 45,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

NewBlue by New DESIGN COMPOSITE
(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru,
roşu, negru, gri, verde
(531) Clasificare Viena:011515; 011523;
050314; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Reactivi chimici, alţii decât pentru uz
medical sau veterinar; produse chimice
(industriale); agenţi chimici de curăţire (a
coşurilor); preparate de condensare (chimice);
neutralizanţi de gaze toxice.
19 Chioşcuri (structuri nemetalice); cabane
nemetalice; hidroizolaţie nemetalică pentru
construcţii; conducte nemetalice de
canalizare; ţigle pentru acoperiş; conducte
rigide nemetalice; conducte de apă
nemetalice; piscine (structuri nemetalice);
coame de colţ pentru hidroizolaţie nemetalică
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neutralizanţi de gaze toxice: chioşcuri
(structuri nemetalice); cabane nemetalice;
hidroizolaţie nemetalică pentru construcţii;
conducte nemetalice de canalizare; ţigle
pentru acoperiş; conducte rigide nemetalice;
conducte de apă nemetalice; piscine (structuri
nemetalice); coame de colţ pentru
hidroizolaţie nemetalică pentru acoperiş;
învelitori de acoperiş, nemetalice; acoperişuri
nemetalice; panouri solare integrate
nemetalice pentru acoperişuri; containere
depozitare deşeuri; pardoseli; toalete
ecologice; rezervoare de mare capacitate;
suprastructuri auto; fose, staţii de epurare;
vase pentru acvacultură; placări diverse.
39 Transport; împachetare; ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: reactivi chimici, alţii decât
pentru uz medical sau veterinar; produse
chimice (industriale); agenţi chimic de
curăţire (a coşurilor): preparate de condensare
(chimice); neutralizanţi de gaze toxice;
chioşcuri (structuri nemetalice); cabane
nemetalice; hidroizolaţie nemetalică pentru
construcţii; conducte nemetalice de
canalizare; ţigle pentru acoperiş; conducte
rigide nemetalice: conducte de apă
nemetalice; piscine (structuri nemetalice);
hidroizolaţie nemetalică pentru acoperiş
(coame de colţ pentru); învelitori de acoperiş,
nemetalice; acoperişuri nemetalice; panouri
solare integrate nemetalice pentru acoperişuri;
containere depozitare deşeuri ; pardoselii;
toalete ecologice; rezervoare de mare
capacitate; suprastructuri auto; fose, staţii de
epurare; vase pentru acvacultură; placări
diverse.

(210) M 2015 06154
(151) 16/09/2015
(732) NOY BUSINESS TRANZACTIONS
S.R.L., Str. Foltanului nr. 1C, jud.
Galaţi, , VÂNĂTORI ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

NOY BUSINESS TRANZACTIONS
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;
260205; 260207; 270315; 290112;

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;

˜˜˜˜˜˜˜
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fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06158
(151) 16/09/2015
(732) POPESCU LUCIA ELENA, Str.
Bratului nr. 8-10, ap. 4, sector 2,
020566, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Tiţa fetiţa şi Ţelu băieţelu'
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06157
(151) 16/09/2015
(732) TUDORIUS CONSULT S.R.L., Str.
Traian nr. 2B, bl. 20APT, ap.18, cam
3, judeţul Galaţi, 800043, GALAŢI
ROMANIA

(210) M 2015 06156
(151) 16/09/2015
(732) QUALITY NATURAL S.R.L., Valea
Putnei nr. 13, judeţul Suceava, ,
COMUNA POJORATA ROMANIA
(540)

(540)
MagazinuldeTrandafiri

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Plante şi flori naturale.

VALEPUTNA TRADITIE DIN 1896
(591) Culori revendicate:maro (pantone
7505C), negru (pantone 447C)
(531) Clasificare Viena:030910; 051115;
270502; 290112;
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
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