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M|rci publicate în data de 23/10/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06736

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/10/2015 MAKEDESIGN COMPANY S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
ATELIER TIPOGRAFIC
MakeDesign

2 M 2015 06828

16/10/2015 S.C. VICTORIA LC BIJOUX SRL-D PREZIOSI

3 M 2015 06829

16/10/2015 ALI IBRAHIM

Brag| LA TURCU'

4 M 2015 06830

16/10/2015 S.C. BASAROM COM S.R.L.

NEVA

5 M 2015 06831

16/10/2015 ULMEANU COSMIN

VIPER KOSMETIK

6 M 2015 06832

16/10/2015 S.C. CENTRUL DE DEZVOLTARE CENTRUL DE DEZVOLTARE
PERSONAL{ COPACUL VIEÚII
PERSONALA Copacul Vietii
S.R.L.

7 M 2015 06833

16/10/2015 S.C. POLICOLOR S.A.

IntuPro

8 M 2015 06834

16/10/2015 S.C. SFINX EXPERIENCE S.R.L.

YMF YOUNG MUSIC FESTIVAL

9 M 2015 06836

16/10/2015 S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.

CRAI NOU

10 M 2015 06837

16/10/2015 AROME TRADITIONALE S.R.L.

Flavors of ROMANIA

11 M 2015 06838

16/10/2015 CRISAN GAVRILA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ale Flor Flori pentru inima ta!

12 M 2015 06839

16/10/2015 S.C. REPORTING CENTER S.R.L. ELITE REPORTING

13 M 2015 06840

16/10/2015 S.C. REPORTING CENTER S.R.L. ELITE REPORTING PLATFORM

14 M 2015 06841

16/10/2015 S.C. REPORTING CENTER S.R.L. ELITE PLATFORM

15 M 2015 06842

16/10/2015 S.C. BICOR IMPEX S.R.L.

16 M 2015 06843

16/10/2015 S.C. NATURALIA DIET S.R.L.

17 M 2015 06844

16/10/2015 S.C. ALTIUS S.R.L.

TUDOR

18 M 2015 06845

16/10/2015 S.C. MACO SKY S.R.L.

SKY RESTAURANT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 06847

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/10/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
WE LOVE MUSIC

20 M 2015 06848

16/10/2015 ASOCIATIA SOCIETATE DE
NEURO-OTOLOGIE DIN
ROMANIA

SOCIETATEA DE
NEURO-OTOLOGIE DIN
ROMÂNIA

21 M 2015 06849

16/10/2015 S.C. MONTANA POPA S.R.L.

MEZELURI DE BLAJ

22 M 2015 06850

16/10/2015 GEMENI SOLUTIONS S.R.L.

GEMINI SOLUTIONS

23 M 2015 06851

16/10/2015 ZLOTEA MIRELA

CEA MAI MARE PIZZERIE MIC{

24 M 2015 06853

16/10/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

LOVE MUSIC

25 M 2015 06854

16/10/2015 BLÂND{ DAN FRANÚ

PÂRÂUL URSULUI

26 M 2015 06855

16/10/2015 British American Tobacco (Brands) NEOPODS
Limited

27 M 2015 06856

16/10/2015 Bayer Intellectual Property GmbH

KOMPLET

28 M 2015 06857

16/10/2015 Unilever N.V.

FRUTI ICE

29 M 2015 06858

16/10/2015 ORESA VENTURES ROMANIA
S.R.L.

ORESA

30 M 2015 06859

16/10/2015 S.C. AEROSTAR SA BACAU

C.S. AEROSTAR - Bacau

31 M 2015 06860

16/10/2015 NEGRILICA BARAKA S.R.L.

DAMASCUS

32 M 2015 06861

16/10/2015 ASOCIATIA ROMANA DE
BALNEOLOGIE

Universitatea Balneara

33 M 2015 06862

16/10/2015 S.C. SANTO RAPHAEL S.R.L.

PR{V{LIA MOFTURI

34 M 2015 06864

16/10/2015 S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L.

BUMMY

2
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(210) M 2015 06736
(151) 16/10/2015
(732) MAKEDESIGN COMPANY S.R.L.,
Str. Sergent Ghe. Iorga, nr. 23, bl.
59A, sc. 2, et. 1, ap. 88, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06851
(151) 16/10/2015
(732) Z L O T E A M I R E L A , I n t r .
Transilvania nr. 51, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
CEA MAI MARE PIZZERIE MICĂ

ATELIER TIPOGRAFIC MakeDesign
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări; produse din carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă;
lapte şi produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
sosuri (condimente); pizza; dulciuri;
sandwich-uri; sos tomat; ketchup; paste.
35 Publicitate; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a produselor alimentare şi
a produselor de băut (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod.
39 Livrarea de produse alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

galben,

(531) Clasificare Viena:240701; 240723;
261108; 270512; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin Internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,

(210) M 2015 06853
(151) 16/10/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
LOVE MUSIC
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe (tipărituri);
afişe; cărţi poştale; felicitări; invitaţii; jurnale
şi agende (tipărituri); calendare; albume
fotografice; tipărituri; pungi pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete pentru cadouri şi
ambalaj de cadouri; blocnotesuri de notiţe;
mape; postere; abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
4
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de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

(210) M 2015 06828
(151) 16/10/2015
(732) S.C. VICTORIA LC BIJOUX
SRL-D, Str. Amurgului nr. 39, ap. 3,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA
(540)
PREZIOSI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06829
(151) 16/10/2015
(732) ALI IBRAHIM, Str. Libertăţii nr. 67,
judeţul Prahova, , BUŞTENI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)
Bragă LA TURCU'
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(531) Clasificare Viena:030114; 030124;
270524; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Rezervări şi închiriere de locuinţe
temporare.

(210) M 2015 06830
(151) 16/10/2015
(732) S.C. BASAROM COM S.R.L., Aleea
Zânelor nr. 18, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06831
(151) 16/10/2015
(732) ULMEANU COSMIN, Str. George
Coşbuc nr. 9, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA

NEVA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06854
(151) 16/10/2015
(732) BLÂNDĂ DAN FRANŢ, Str.
Păcurari nr. 123, bl. 602, sc. B, et. 3,
ap. 9, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI
(540)

(540)

VIPER KOSMETIK
(591) Culori revendicate:turcoaz
(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
270501; 270507; 290111;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
˜˜˜˜˜˜˜

PÂRÂUL URSULUI
(591) Culori revendicate:negru,
albastru, roz, alb

maro,
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(210) M 2015 06832
(151) 16/10/2015
(732) S . C .
CENTRUL
DE
DEZVOLTARE PERSONALĂ
COPACUL VIEŢII S.R.L., Str. Deal
nr. 227, judeţul Sibiu, , SAT ROD
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06833
(151) 16/10/2015
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.
Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

IntuPro
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorări
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori;
decoratori; tipografi şi artişti.

CENTRUL DE DEZVOLTARE
PERSONALA Copacul Vietii
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
050924; 260106; 270112; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Baterii pentru dispozitive electronice care
sunt folosite pentru încălzit tutunul,
încărcătoare de baterii pentru dispozitive
electronice care sunt folosite pentru încălzit
tutunul, încărcătoare, încărcătoare USB pentru
dispozitive electronice care sunt folosite
pentru încălzit tutunul, încărcătoare de maşină
pentru dispozitive care sunt folosite pentru
încălzit tutunul.
11 Vaporizatoare electronice, aparate pentru
încălzit lichide sau tutun, aparate pentru
generarea de vapori, vaporizator cu fir.
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

(210) M 2015 06834
(151) 16/10/2015
(732) S.C. SFINX EXPERIENCE S.R.L.,
Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 15,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

YMF YOUNG MUSIC FESTIVAL
(531) Clasificare Viena:270511; 270517;
270522; 270524;

˜˜˜˜˜˜˜

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

(210) M 2015 06843
(151) 16/10/2015
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L., Str.
Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06855
(151) 16/10/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple
Place, WC2R 2PG, LONDON
REGATUL UNIT
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(540)

NEOPODS
(300) Prioritate invocată:
34440/18/05/2015/AD

(531) Clasificare Viena:030717; 260115;
260116; 260118; 270521;
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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;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, preparate contra tusei, produse din
plante, de uz medical.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06844
(151) 16/10/2015
(732) S.C. ALTIUS S.R.L., str. Lotrului
nr.18, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06845
(151) 16/10/2015
(732) S.C. MACO SKY S.R.L., Str.
Romulus nr. 12, Jud. Timiş, 300281,
TIMIŞOARA ROMANIA
(540)
SKY RESTAURANT

TUDOR
(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,

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante (servirea mesei).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06856
(151) 16/10/2015
(732) Bayer Intellectual Property GmbH,
Alfred-Nobel-Str., Numar: 10, 40789,
Monheim am Rhein GERMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(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.

KOMPLET

(210) M 2015 06859
(151) 16/10/2015
(732) S.C. AEROSTAR SA BACAU, Str.
Condorilor nr. 9, judeţul Bacău,
600302, BACAU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06858
(151) 16/10/2015
(732) ORESA VENTURES ROMANIA
S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti 42-44,
Băneasa Business & Technology Park,
Clădirea A (aripa A), et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI
(540)

C.S. AEROSTAR - Bacau
(591) Culori revendicate:albastru indigo,
galben
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
240103; 240105; 240109; 290113;

ORESA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; formare practică
(instruire) şi educaţie fizică; organizare de
competiţii sportive; organizare de tabere
sportive; organizare de expoziţii cu scop
cultural sau educaţional; organizare de

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
313C), portocaliu (pantone 164 C)
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;

10
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mape; postere; abtibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strangerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptand transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cat mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de

spectacole; exploatare de instalaţii sportive;
exploatare de săli şi terenuri de joc; închiriere
de stadion; închiriere de cadre de spectacole;
închiriere de echipament sportiv; înregistrări
pe bandă video (filmări); servicii de
fotografiere; înregistrări sonore; informări în
materie de educaţie, divertisment, recreere.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06847
(151) 16/10/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,
Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
WE LOVE MUSIC
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe (tipărituri);
afişe; cărţi poştale; felicitari; invitaţii; jurnale
şi agende (tipărituri); calendare; albume
fotografice; tipărituri; pungi pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete pentru cadouri şi
ambalaj de cadouri; blocnotesuri de notite;
11
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radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, incluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

(210) M 2015 06860
(151) 16/10/2015
(732) NEGRILICA BARAKA S.R.L., Bd.
I.C. Brătianu nr. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

DAMASCUS

(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
43 Restaurante şi cazare temporară; cafenea;
bistro; servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06857
(151) 16/10/2015
(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

(210) M 2015 06848
(151) 16/10/2015
(732) ASOCIATIA SOCIETATE DE
NEURO-OTOLOGIE DIN
ROMANIA, Str. Mircea Eliade nr.
37, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) M U S A T
&
ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

FRUTI ICE
SOCIETATEA DE NEURO-OTOLOGIE
DIN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270504; 270509; 290112;

(531) Clasificare Viena:011523; 260103;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îngheţate, îngheţate pe bază de apă, desert
congelat similar şerbetului, făcut din apă,
îndulcitori şi sirop de fructe sau alte arome
(water ices); produse de cofetărie congelate.

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

(210) M 2015 06850
(151) 16/10/2015
(732) GEMENI SOLUTIONS S.R.L.,
Calea Victoriei, nr. 155, bl. d1, Tr 6,
et. 4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06849
(151) 16/10/2015
(732) S.C. MONTANA POPA S.R.L., Str.
Gheorghe Bariţiu, nr. 40, Judeţul
Alba, 515400, BLAJ ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

GEMINI SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:gri, verde
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020523; 270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de semnalizare, de
măsurare, 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
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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(540)
MEZELURI DE BLAJ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; preparate din carne, peşte, păsări şi
vânat; mezeluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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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;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

41 Educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06861
(151) 16/10/2015
(732) ASOCIATIA ROMANA DE
BALNEOLOGIE, Str. Aleea Dobrina
nr. 7, bl. D10, sc. A, parter, ap. 4,
sector 2, 022251, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Universitatea Balneara
(210) M 2015 06864
(151) 16/10/2015
(732) S.C. NEWDAY DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 17,
hala 6, magazin nr. 11, Comuna
Afumaţi, judeţul Ilfov, , SAT
AFUMAŢI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Învăţământ în universităţi sau colegii
(educaţie, instruire) .

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06862
(151) 16/10/2015
(732) S.C. SANTO RAPHAEL S.R.L., Bd.
Dimitrie Pompei nr. 3 - 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

BUMMY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse

PRĂVĂLIA MOFTURI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
15
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igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

(210) M 2015 06837
(151) 16/10/2015
(732) AROME TRADITIONALE S.R.L.,
Str. Sf. Agnes nr. 17, lot 9, jud. Ilfov,
, POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06836
(151) 16/10/2015
(732) S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.,
Str. Av. Fuica Vasile nr. 13, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

Flavors of ROMANIA
(531) Clasificare Viena:070508; 241725;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate;
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
radio, televiziune şi on-line într-o reţea
computerizată; lanţ de magazine şi magazine
online pentru cadouri.
˜˜˜˜˜˜˜

CRAI NOU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 16/10/2015

florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit peisagistică.

(210) M 2015 06838
(151) 16/10/2015
(732) C R I S A N
G A V R I L A
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Pictor Octav
Băncilă nr. 33, ap. 3, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06839
(151) 16/10/2015
(732) S.C. REPORTING CENTER
S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 70, vila
84A2, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(540)
ELITE REPORTING
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software; programe de calculator;
software (programe).
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

Ale Flor Flori pentru inima ta!
(591) Culori revendicate:verde, galben
(531) Clasificare Viena:050501; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiune afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare plante şi flori
naturale, regruparea în avantajul terţilor a
florilor tăiate, aranjamentelor florale naturale
şi artificiale, plantelor la ghiveci, accesoriilor,
seminţelor, ierbii (cu excepţia transportului),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii ale magazinelor flori.
44 Aranjamentul florilor; servicii de artă

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software; programe de calculator;
software (programe).
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

(210) M 2015 06840
(151) 16/10/2015
(732) S.C. REPORTING CENTER
S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 70, vila
84A2, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06842
(151) 16/10/2015
(732) S.C. BICOR IMPEX S.R.L., Str.
Roşiorilor nr. 3, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(540)
ELITE REPORTING PLATFORM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software; programe de calculator;
software (programe).
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.
˜˜˜˜˜˜˜

TRIBUTE FESTIVAL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Organizare de festivaluri în scopuri
promoţionale.
41 Organizare de festivaluri pentru
divertisment.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante;
restaurante cu autoservire; servicii de catering
de alimente şi băuturi.

(210) M 2015 06841
(151) 16/10/2015
(732) S.C. REPORTING CENTER
S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 70, vila
84A2, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ELITE PLATFORM
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ERATA
Referitor la depozitele M2015/06678 şi M2015/06679 depuse în data de
12/10/2015, publicate în data de 19/10/2015, dintr-o eroare produsele din clasa 35 au
fost publicate greşit. Clasa 35 cuprinde următoarele produse: Comercializarea online
sau în magazine de specialitate de echipamente IT, telefoane, tablete, electronice noi
sau recondiţionate

