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Cereri Mărci publicate în data de 24.06.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 04062 17/06/2015 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. EORIGINAL2015

2 M 2015 04063 17/06/2015 S.C. EYE STYLE S.R.L. EYE STYLE EYEWEAR

3 M 2015 04064 17/06/2015 S.C. MELOVINIC S.R.L. IzoMiorita

4 M 2015 04065 17/06/2015 PANDELE RADUCU EDUCATION POINT

5 M 2015 04066 17/06/2015 S.C. ARED S.A. Arta de a construi

6 M 2015 04067 17/06/2015 MANOLESCU NICOLETA Unguent Irinuca

7 M 2015 04068 17/06/2015 GRECU DUMITRU VALEA CU PESTI

8 M 2015 04069 17/06/2015 STOIAN NICOLAE KYOKUSHIN KARATE
ACADEMY

9 M 2015 04070 17/06/2015 STOIAN NICOLAE BUDO MASTER

10 M 2015 04071 17/06/2015 S.C. REVERGATE RATING
GROUP S.R.L.

LIGHTHOUSE RESIDENCE

11 M 2015 04072 17/06/2015 MAFTEI CONSTANTIN DANIEL MAFF home of classy cars

12 M 2015 04073 17/06/2015 CANSIN SAGLIK GERECLERI
SANAYI VE TICARET AS

CANSINBANT

13 M 2015 04074 17/06/2015 S.C. POLIGRAF MATERIALS
S.R.L.

EUROSTAR - Solutie de spalare
universala cauciuc offset si valuri
de cerneluire

14 M 2015 04075 17/06/2015 S.C. POLIGRAF MATERIALS
S.R.L.

FWR - Solutie de spalare
intensiva si regenerare a valurilor
de umezire

15 M 2015 04076 17/06/2015 S.C. SANIDET DISTRIBUTION
S.R.L.

PROFESSIONAL Sanidet

16 M 2015 04077 17/06/2015 S.C. SANIDET DISTRIBUTION
S.R.L.

PROFESSIONAL Sanidet

17 M 2015 04078 17/06/2015 S.C. REFIN DEVELOPMENT
S.R.L.

ZOOTEHNIK
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18 M 2015 04079 17/06/2015 S.C. POLIGRAF MATERIALS
S.R.L.

FARBLOSER-Solutie de curatare
intensiva a cernelii de pe partile
metalice ale masinilor de tipar

19 M 2015 04080 17/06/2015 S.C. VEL PITAR S.A. Boierească Neagră

20 M 2015 04081 17/06/2015 S.C. VEL PITAR S.A. Boierească Albă

21 M 2015 04082 17/06/2015 S.C. POLIGRAF MATERIALS
S.R.L.

SCHNELLREINIGER - Solutie de
spalare pentru rotative Heatset

22 M 2015 04083 17/06/2015 S.C. DAMPF PROD S.R.L. Bere de casă Fălticeneana

23 M 2015 04084 17/06/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

24 M 2015 04085 17/06/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

Freshsure SIGURANŢĂ
ALIMENTARĂ proaspăt si sigur
HPP

25 M 2015 04086 17/06/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

Freshsure FOOD SAFETY fresh
and secure HPP

26 M 2015 04087 17/06/2015 MILITARU ILEANA SIATI SERV INTERNATIONAL

27 M 2015 04088 17/06/2015 MILITARU ILEANA FLORI CU SUFLET

28 M 2015 04089 17/06/2015 S.C. N.S. & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

ROMÂNIA DULCE

29 M 2015 04090 17/06/2015 BULANCEA MONICA CAPITAL CONSULTING
MAGAZIN DE BUSINESS

30 M 2015 04091 17/06/2015 ZIDARESCU COSTEL PLANTVACCIN
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(210) M 2015 04062
(151) 17/06/2015
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EORIGINAL2015

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:150702; 150709;

260116; 260121; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învîţîmânt,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
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
calculatoare;echipament pentru stingerea
incendiilor. 
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi

instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04063
(151) 17/06/2015
(732) S.C. EYE STYLE S.R.L., Str. Mihai

Bravu nr. 223, parter, Camera 28,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EYE STYLE EYEWEAR

(591) Culori revendicate:galben, verde,
bleu-marin, mov, roşu, portocaliu

(531) Clasificare Viena:250702; 250703;
270501; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de optică medicală (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04064
(151) 17/06/2015
(732) S.C. MELOVINIC S.R.L., Str.

Călăraşilor nr. 65, bl. C, sc. 3, ap. 41,
judeţul Brăila, 810237, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

IzoMiorita

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

17 Materiale izolante pentru construcţii;
materiale confecţionate din lână folosite ca
izolaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04072
(151) 17/06/2015
(732) MAFTEI CONSTANTIN DANIEL,

Str. Izbiceni nr. 106, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MAFF home of classy cars

  
(531) Clasificare Viena:261103; 261109;

261110; 270524;  

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

18 Produse de marochinărie; genţi din piele.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a îmbrăcămintei şi
accesoriilor pentru îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
autovehicule. 
40 Servicii de tuning auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04065
(151) 17/06/2015
(732) PANDELE RADUCU, Str. Trifeşti

nr. 9, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDUCATION POINT

(591) Culori revendicate:albastru închis, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04073
(151) 17/06/2015
(732) CANSIN SAGLIK GERECLERI

SANAYI VE TICARET AS, Sira
Sogutler Mah. 1685 Sok.No., 17
41400, GEBZE-KOCAELI TURCIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CANSINBANT

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

5 Bandaje pentru pansament, bandaje
igienice, benzi adezive pentru uz medical,

plasturi, pansamente medicale, pansamente
chirurgicale, plasturi pentru ochi pentru uz
medical, tifon pentru pansamente, bumbac
pentru uz medical, bandaje igienice, plasturi
pentru uz medical, plasturi adezivi, materiale
de pansat,  dezinfectan ţ i ,  produse
farmaceutice, produse sanitare de uz medical,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
şerveţele chirurgicale, faşe sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04066
(151) 17/06/2015
(732) S.C. ARED S.A., Str. Poetului nr. 1C,

et. 1, Biroul ARED, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

Arta de a construi

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

36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04067
(151) 17/06/2015
(732) MANOLESCU NICOLETA, Str.

Avram Iancu nr. 14, bl. H2, sc. A, et.
3, ap. 13, judeţul Constanţa, ,
CERNAVODĂ ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Unguent Irinuca

 
(531) Clasificare Viena:020523; 270501;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; dezinfectanţi.
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin Internet
şi prin intermediul unui site web specializat:
comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor cuprinse în clasa 5, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de

comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă si
consultanţă; activităţi de import-export:
lanţuri de magazine; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04074
(151) 17/06/2015
(732) S.C. POLIGRAF MATERIALS

S.R.L., Str. Turturele nr. 16 bis, sector
3, 74131, 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)

EUROSTAR - Solutie de spalare
universala cauciuc offset si valuri de
cerneluire

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
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(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04075
(151) 17/06/2015
(732) S.C. POLIGRAF MATERIALS

S.R.L., Str. Turturele nr. 16 bis,
sector 3, 74131, 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)

FWR - Solutie de spalare intensiva si
regenerare a valurilor de umezire

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04068
(151) 17/06/2015
(732) GRECU DUMITRU, Str. Oituz nr. 5,

judeţul Argeş, , CURTEA DE ARGES
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VALEA CU PESTI

 
(531) Clasificare Viena:010105; 060104;

260116; 260121; 260410;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate în domeniul de activitate;
publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet şi prin
intermediul unui site web specializat;
publicitate prin toate mijloacele, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu domeniul
alimentatiei publice şi cazarii temporare,
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inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Cazare temporară, restaurante, cafenele,
restaurante cu autoservire, snack-baruri,
cafenele-baruri; servicii oferite sau asociate
cu funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităti legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum; prepararea mâncărurilor
gătite; servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04079
(151) 17/06/2015
(732) S.C. POLIGRAF MATERIALS

S.R.L., Str. Turturele nr. 16 bis,
sector 3, 74131, 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)

FARBLOSER-Solutie de curatare
intensiva a cernelii de pe partile metalice
ale masinilor de tipar

(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 călirea şi sudura metalelor;

produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04076
(151) 17/06/2015
(732) S.C. SANIDET DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 1, cam 2,
Jud. Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

PROFESSIONAL Sanidet

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

 
(531) Clasificare Viena:030904; 270511;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
16 Hârtie igienică; şerveţele.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: 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,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
hârtie igienică, şervetele, ustensile şi
recipienţi pentru menaj sau bucătărie, piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor),
material pentru perii, material pentru curăţare,
bureţi metalici pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, prin intermediul caselor de
comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping; servicii de comerţ electronic şi
anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04077
(151) 17/06/2015
(732) S.C. SANIDET DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 1, cam 2,
Jud. Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

PROFESSIONAL Sanidet

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roşu
(531) Clasificare Viena:030904; 270512;

290113;  
(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 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
16 Hârtie igienică; şerveţele.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: 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, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 17.06.2015

10

fungicide, ierbicide, hârtie igienică, şervetele,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping;
servicii de comerţ electronic şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04078
(151) 17/06/2015
(732) S.C. REFIN DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Afinelor nr. 11 bis,
judeţul Prahova, 100346, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ZOOTEHNIK

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

7 Unelte agricole; incubatoare pentru ouă.
31 Furaje pentru animale de fermă, hrană
pentru animalele de companie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a hranei şi
accesoriilor pentru animalele de fermă şi
animalele de companie(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04080
(151) 17/06/2015
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Emil

racoviţă, nr. 3-5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Boierească Neagră

(591) Culori revendicate:alb, maro, gri
(531) Clasificare Viena:020120; 030301;

050702; 180101; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04081
(151) 17/06/2015
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Emil

racoviţă, nr. 3-5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Boierească Albă
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(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020120; 030301;

050702; 180101; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04069
(151) 17/06/2015
(732) STOIAN NICOLAE, Str. Feleacu nr.

9, bl. 12B, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KYOKUSHIN KARATE ACADEMY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04070
(151) 17/06/2015
(732) STOIAN NICOLAE, Str. Feleacu nr.

9, bl. 12B, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUDO MASTER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04071
(151) 17/06/2015
(732) S.C. REVERGATE RATING

GROUP S.R.L., Splaiul Unirii nr. 64,
et. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LIGHTHOUSE RESIDENCE

(591) Culori revendicate:gri
(531) Clasificare Viena:070106; 070116;

270315; 270511; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; asigurări financiare, monetare,
imobiliare; afaceri şi agenţii imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04082
(151) 17/06/2015
(732) S.C. POLIGRAF MATERIALS

S.R.L., Str. Turturele nr. 16 bis,
sector 3, 74131, 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)

SCHNELLREINIGER - Solutie de
spalare pentru rotative Heatset

(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04083
(151) 17/06/2015
(732) S.C. DAMPF PROD S.R.L., Str.

Filaturii nr. 1, judeţul Suceava,
725200, FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Bere de casă Fălticeneana

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

(531) Clasificare Viena:050320; 250119;
260116; 270509; 270512; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări d birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04084
(151) 17/06/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:verde, maro,
galben, negru, alb

(531) Clasificare Viena:050701; 110304;
110320;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vanzare.
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.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04085
(151) 17/06/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Freshsure SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ
proaspăt si sigur HPP

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : v e r d e
(pantone3415C, 375C), bleu (pantone
319C, 638C), roşu (pantone 1925C),
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pantone Black C
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

270511; 290115;  
(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04086
(151) 17/06/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Freshsure FOOD SAFETY fresh and
secure HPP

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3415C, 375C), bleu (pantone 319C,

638C), roşu (pantone 1925C), pantone
Black C

(531) Clasificare Viena:050314; 270507;
270511; 290115;  

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04087
(151) 17/06/2015
(732) MILITARU ILEANA, Str. Bahluiului

nr. 10, bl. 147, sc. A, etaj 10, ap. 43,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SIATI SERV INTERNATIONAL
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(531) Clasificare Viena:050702; 051304;
260101;  

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

37 Servicii de curăţare interioară şi exterioară
de clădiri; servicii de curăţenie civilă şi
industrială.
42 Design de decoraţiuni interioare;
consultaţii arhitecturale; arhitectura.
44 Servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură, aranjamentul florilor; servicii de
artă florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică; grădinărit; amenajarea
grădinilor; amenajare peisagistică;
întreţinerea peluzelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04088
(151) 17/06/2015
(732) MILITARU ILEANA ,  Str.

Bahluiului nr. 10, bl. 147, sc. A, etaj
10, ap. 43, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

FLORI CU SUFLET

(531) Clasificare Viena:031301; 050519;
050520; 270501;  

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

31 Seminţe, plante şi flori naturale.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din productie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi 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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; livrări de
flori.
44 Aranjamentul florilor; servicii de arta
florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04089
(151) 17/06/2015
(732) S.C. N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2, parter,
Cam. 2, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04090
(151) 17/06/2015
(732) BULANCEA MONICA, Şos. Mihai

Bravu nr. 98-106, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPITAL CONSULTING MAGAZIN
DE BUSINESS

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260201;

270508;  

(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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04091
(151) 17/06/2015
(732) ZIDARESCU COSTEL, Str.

Constructorilor nr. 15, bl. C7, sc. 1, et.
1, ap. 8, Jud. Galaţi, 800365, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PLANTVACCIN

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

1 Îngrăşăminte; îngrăşăminte naturale;
îngrăşăminte organice; îngrăşăminte pentru
iarbă; îngrăşăminte pentru grădină; compoziţii
pentru îngrăşăminte; îngrăşăminte pentru
seminţe; alge marine (îngrăşăminte);
îngrăşăminte pentru plante; îngrăşăminte
pentru agricultură; îngrăşăminte pentru
pământ; îngrăşăminte în stare solidă;
înlocuitori lichizi pentru îngrăşăminte;
îngrăşăminte pentru uz casnic; îngrăşăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor;
îngrăşăminte (soluţii) cu eliberare lentă;
îngrăşăminte şi gunoi de grajd; îngrăşăminte
utilizate pentru iarbă şi păşuni; îngrăşăminte
pentru agricultură din alge marine;
îngrăşăminte naturale realizate din
componente marine; îngrăşăminte obţinute
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prin tratarea deşeurilor cu râme; substanţe
nutritive (îngrăşăminte) sub formă lichidă
folosite în agricultură; îngrăşăminte sub formă
de humus utilizate pentru îngrijirea peluzelor;
îngrăşăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creştere rapidă;
îngrăşăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creştere cu

dificultate; îngrăşăminte amestecate;
îngrăşăminte multinutritive; îngrăşăminte,
îngrăşăminte pentru gazon, îngrăşăminte
pentru iarbă.

˜˜˜˜˜˜˜


