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Cereri m|rci publicate în 24.11.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2015 07257 17/11/2015 S.C. COMROM PREST IMPEX S.R.L. DWAROM

2 M 2015 07593 17/11/2015 S.C. DERPAN S.R.L. Derpan

3 M 2015 07594 17/11/2015 S.C. DERPAN S.R.L. PATISSERIE PREMIUM QUALITY

4 M 2015 07595 17/11/2015 STANCU VALENTIN ARVA arenavalorilor.ro

5 M 2015 07596 17/11/2015 STANCU VALENTIN ARVA

6 M 2015 07597 17/11/2015 S.C. MIXMONTAN S.R.L. TELEVIZIUNEA REGIONALA-B
BUCURESTI TV HD

7 M 2015 07598 17/11/2015 S.C. ROMVAC COMPANY S.A. OLIGOLAC - Animal premix

8 M 2015 07599 17/11/2015 S.C. VON MEISTER S.R.L. MICHELINE intelligent buildings

9 M 2015 07600 17/11/2015 S.C. VON MEISTER S.R.L. VON MEISTER

10 M 2015 07601 17/11/2015 S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE S.R.L. RETAIL UNITED

11 M 2015 07602 17/11/2015 S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE S.R.L. RETAIL UNITED

12 M 2015 07603 17/11/2015 S.C. BARIL FORTE S.R.L. BARIL

13 M 2015 07604 17/11/2015 S.C. SMARTECH S.R.L. SMAS Slot Machine Accounting System

14 M 2015 07605 17/11/2015 S.C. TERAPIA S.A. MiÕc|-te în voie atunci când ai nevoie!

15 M 2015 07606 17/11/2015 S.C. TERAPIA S.A. Tu ce faci de r|ceala asta ?

16 M 2015 07607 17/11/2015 S.C. TERAPIA S.A. Când r|ceala nu te-ntrece, te distrezi de
nota 10!

17 M 2015 07608 17/11/2015 ASIMED IMPEX S.R.L. r|sf|Û market ... cu preÛuri mici

18 M 2015 07609 17/11/2015 S.C. DEBORA EXCLUSIVE S.R.L. Kasery Beauty Center

19 M 2015 07610 17/11/2015 MIHALCEA ALEXANDRU ALIN PFA ELITE SOMMELIER

20 M 2015 07611 17/11/2015 S.C. MIXMONTAN S.R.L. THE BEST CONCURSUL DE CULTURA
GENERALA "THE BEST"

21 M 2015 07612 17/11/2015 S.C. FREEEWIFI S.R.L. FREEE

22 M 2015 07613 17/11/2015 TITRISCA TRAIAN PIZZA FLOWER - TitiriÕc|: pizza sub
form| de floare

23 M 2015 07614 17/11/2015 S.C. PROMOTOR S.R.L. AUTOLUX



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerer M|rci depuse în 17.11.2015

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

24 M 2015 07615 17/11/2015 S.C. TOTAL WASTE MANAGEMENT
S.R.L.

TWM Total Waste Management

25 M 2015 07616 17/11/2015 S.C. GREENTECH S.A. SIGUREC

26 M 2015 07617 17/11/2015 S.C. YOURWAY COUNSELING S.R.L. PERFORMANCEWAY

27 M 2015 07618 17/11/2015 S.C. YOURWAY COUNSELING S.R.L. YOURWAY COUNSELING

28 M 2015 07619 17/11/2015 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. D|ruieÕte bucurie

29 M 2015 07620 17/11/2015 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. Oricând conteaz|

30 M 2015 07621 17/11/2015 S.C. INTREVO DEVELOPMENT S.R.L. INTREVO DEVELOPMENT

31 M 2015 07622 17/11/2015 S.C. FASHION HUNT S.R.L. FASHION HUNT

32 M 2015 07623 17/11/2015 S.C. VIP EVENTS S.R.L. Thai Massage

33 M 2015 07624 17/11/2015 S.C. A.C.P. AIR CONDITIONING
PRODUCTS S.R.L.

ACP

34 M 2015 07625 17/11/2015 R{DULESCU VLAD - IONUÚ CAS{ cumperi.ro

35 M 2015 07626 17/11/2015 S.C. TRADUCTOT S.R.L. Traductot

36 M 2015 07627 17/11/2015 ENE DANIEL NEWSRO MEREU INFORMAT

37 M 2015 07628 17/11/2015 S.C. SMART DENTAL SERVICES S.R.L. LPD DENTAL GROUP

38 M 2015 07629 17/11/2015 ALECU CRISTIAN DRIMIA

39 M 2015 07630 17/11/2015 MODORAN LAURENTIU LIGA PRIETENIEI 2014

40 M 2015 07633 17/11/2015 GUÔOI IOAN - VALERIU
STAMIN CRISTI-FLORIN
ST{NESCU LAURENÚIU

FUMETTO

41 M 2015 07634 17/11/2015 STANCU VALENTIN ArnB

42 M 2015 07635 17/11/2015 COMAN GEORGE ÔTEFAN LA STÂNA BUCOVINEAN{

43 M 2015 07636 17/11/2015 IZOCON MC S.R.L. GhiÛ| m| numesc Õi vreau s| te hr|nesc!
MACELARIA IZOCON MC SUNT UN
PURCELUÔ CRESCUT NATURAL

44 M 2015 07637 17/11/2015 SOLID INVESTMENT S.R.L. ALEGE MAGNOLIA RESIDENCE SIBIU
Õi pl|teÕti o rat| la banc|, mai mic| decât
chiria!!!
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(210) M 2015 07257
(151) 17/11/2015
(732) S.C. COMROM PREST IMPEX

S.R.L., Str. Romulus Vuia, nr. 117,
Jud.  Cluj ,  CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

DWAROM

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

3 Detergenţi lichizi.
16 Saci de gunoi din material plastic; pungi
alimentare din plastic; şerveţele de masă din
hârtie; prosoape de bucătărie din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07627
(151) 17/11/2015
(732) ENE DANIEL, Str. Strandului nr. 36,

J u d e ţu l  A r g e ş ,  C O S T E S T I
ROMANIA 

(540)

NEWSRO MEREU INFORMAT

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:010501; 250708;

250715;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice cu conţinut media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07628
(151) 17/11/2015
(732) S.C. SMART DENTAL SERVICES

S.R.L., B-dul Lacul Tei nr. 1 bis, et.4,
sector 2, 020371, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LPD DENTAL GROUP

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:240101; 240103;

260416; 260418; 260422; 290104;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
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pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice neincluse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a abaurului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semipreparată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);

sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor (toate aceste servicii
cu excepţia servicilor referitoare la produse
farmaceutice); lucrări de birou.
36 Asigurări.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07629
(151) 17/11/2015
(732) ALECU CRISTIAN, Str. Lev. N.

Tolstoi nr. 6, et. 3, ap. 12, sector 1,
011947, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRIMIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07630
(151) 17/11/2015
(732) MODORAN LAURENTIU, Str.

Vintila Mihailescu nr. 14, bl. 80, sc. 1,
ap. 35, sector 6,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIGA PRIETENIEI 2014

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

  
(531) Clasificare Viena:020916; 050317;

090110; 210301; 250106; 260114;
260116; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07633
(151) 17/11/2015
(732) GUŞOI IOAN - VALERIU, Str.

Tuzla, nr. 9-27, bl. J, ap. J12, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STAMIN CRISTI-FLORIN, Bdul.
Ştirbei Vodă, nr. 25, bl. A1, sc. 1, ap.
2, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(732) STĂNESCU LAURENŢIU, Str. Al.
Ioan Cuza, nr. 25, bl. M18D, sc. 1, ap.
16, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

FUMETTO
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260207;

270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07593
(151) 17/11/2015
(732) S.C. DERPAN S.R.L., Str. Principală

nr. 420, jud. Galaţi, 807275,
COMUNA SMÂRDAN ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Derpan
  

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270508;  

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

30 Făină, preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, praf de copt.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07615
(151) 17/11/2015
(732) S . C .  T O T A L  W A S T E

MANAGEMENT S.R.L., Aleea
Industriilor nr. 17, Pavilion Comercial,
et. 1, camera 1, judeţul Buzău,
120224, BUZĂU ROMANIA 

(540)

TWM Total Waste Management

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:050306; 241503;

241515; 241521; 270502; 290112;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07616
(151) 17/11/2015
(732) S.C. GREENTECH S.A., Aleea

Industriilor nr. 17, judeţul Buzău,
120224, BUZĂU ROMANIA 

(540)

SIGUREC

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

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260116;

270501; 290113;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri;
organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07617
(151) 17/11/2015
(732) S.C. YOURWAY COUNSELING

S.R.L., Str. Lainici nr. 19, cam. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERFORMANCEWAY

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07618
(151) 17/11/2015
(732) S.C. YOURWAY COUNSELING

S.R.L., Str. Lainici nr. 19, cam. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOURWAY COUNSELING

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07619
(151) 17/11/2015
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dăruieşte bucurie

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 pentru vânzare (distribuitoare
automate).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nunecuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
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solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice; materiale textile fibroase
brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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,
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 gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07620
(151) 17/11/2015
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Oricând contează

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje

dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 pentru vânzare (distribuitoare
automate).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nunecuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,

solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice; materiale textile fibroase
brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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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 gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07621
(151) 17/11/2015
(732) S.C. INTREVO DEVELOPMENT

S.R.L., Calea Floreasca nr. 169 A,
corp A, birou 2038, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

INTREVO DEVELOPMENT

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, portocaliu, galben,
mov

  
(531) Clasificare Viena:261325; 261501;

270502; 270511; 290113;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
marketing, promovare şi informare; asistenţă
în afaceri, management şi servicii
administrative; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; servicii de consultanţă
în afaceri; servicii de afaceri privind
înfiinţarea de afaceri; servicii de examinare a
managementului şi organizării afacerilor;
servicii şi consultanţă cu privire la achiziţii şi
fuziuni; servicii pentru strategia şi planul de
afaceri; servicii de expertiză în afaceri;
servicii de relocare pentru afaceri;
administrarea afacerilor; administrare în
materie de activităţi de marketing, evaluare şi
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planificare a afacerilor; administrarea
afacerilor în sistem de franciză; consiliere în
afaceri privind francizarea; asistenţă în
administrarea afacerilor; asistenţă comercială
privind sistemul de franciză; asistenţă în
managementul şi exploatarea afacerilor;
asistenţă pentru întreprinderile industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea lor;
asistenţă comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale; exploatarea
întreprinderii; managementul şi administrarea
afacerilor; organizarea afacerilor; planificarea
afacerilor; analiză şi cercetare de piaţă;
realizarea de reclame, promoţii, anunţuri
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07622
(151) 17/11/2015
(732) S.C. FASHION HUNT S.R.L., Str.

Bulgarus nr. 33, parter, camera 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FASHION HUNT

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07623
(151) 17/11/2015
(732) S.C. VIP EVENTS S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Thai Massage

(591) Culori revendicate:vişiniu (Pantone
202), alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270507; 270508; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07624
(151) 17/11/2015
(732) S.C. A.C.P. AIR CONDITIONING

PRODUCTS S.R.L., Str. Ardealului
nr. 9C, judeţul Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

ACP
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;

270517;  

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

11 Accesorii pentru sistemele de aer
condiţionat şi ventilaţie; dispozitive de
introducere, aspiraţie, recirculare, transfer şi
evacuare aer.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07625
(151) 17/11/2015
(732) RĂDULESCU VLAD - IONUŢ,

Intrarea Doaga nr. 8, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CASĂ cumperi.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu, violet
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270502;

290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07626
(151) 17/11/2015
(732) S.C. TRADUCTOT S.R.L., Str.

Avântului nr. 6, judeţul Vrancea, ,
BUDEŞTI ROMANIA 

(540)

Traductot

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

41 Traducere lingvistică; servicii de traducere;
traducere şi interpretare; furnizare de servicii
de traducere; prestare de servicii de traducere;
servicii de interpretare şi traducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07594
(151) 17/11/2015
(732) S.C. DERPAN S.R.L., Str. Principală

nr. 420, jud. Galaţi, 807275,
COMUNA SMÂRDAN ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PATISSERIE PREMIUM QUALITY
  
(531) Clasificare Viena:080108; 080115;  

(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 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,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07634
(151) 17/11/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ArnB
  

(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
260418; 270503; 270512; 270515;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; afşare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicarea de texte publicitare,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate online prin reţea informatică,
închirierea timpului de publicitate prin orice
mijloc de comunicaţie, închiriere de spaţii
publicitare, redactare de texte publicitare,
punere în pagina în scop publicitar,
prezentarea produselor prin orice mijloc de
comunicaţie pentru vânzarea lor; organizare
de expoziţii cu scop publicitar sau comercial.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, transmisii de date, alte servicii
de telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar; servicii de editare de cărţi;
servicii oferite de biblioteci; organizare de
p r o g r a m e  ş i  d e  e v e n i m e n t e
instructiv-educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmari şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi/sau
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrari audio sau video; activităţi
culturale, de divertisment, sportive,
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment, publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07596
(151) 17/11/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARVA
  
(531) Clasificare Viena:250703; 260105;

260118; 260406; 260418; 270524;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; materiale
colante, produse de imprimerie, imprimate,
fotografii, reprezentări grafice, prospecte,
papetărie, cărţi, publicaţii periodice, reviste,
ziare, almanahuri, albume, cataloage, pliante,
broşuri, caractere tipografice, clişee,
calendare, agende, articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicarea de texte publicitare,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate online prin reţea informatică,
închirierea timpului de publicitate prin orice
mijloc de comunicaţie, închiriere de spaţii
publicitare, redactare de texte publicitare,
punere în pagină în scop publicitar,
prezentarea produselor prin orice mijloc de
comunicaţie pentru vânzarea lor; organizare
de expoziţii cu scop publicitar sau comercial;
reproducere documente. 
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38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, transmisii de date, alte servicii
de telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar; servicii de editare de cărţi;
servicii oferite de biblioteci; organizare de
p r o g r a m e  ş i  d e  e v e n i m e n t e
instructiv-educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi/sau
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; activităţi
culturale, de divertisment, sportive,
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment, publicare online.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice;servicii de
creare şi menţinere de site web; creare de
jocuri video, jocuri pe calculator (pentru
telefonia mobilă) şi alte jocuri electronice şi
virtuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07635
(151) 17/11/2015
(732) COMAN GEORGE ŞTEFAN, Str.

Sărărie nr. 187, et. 5, ap. 21, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

LA STÂNA BUCOVINEANĂ

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:061901; 061911;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07595
(151) 17/11/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARVA arenavalorilor.ro
  
(531) Clasificare Viena:250703; 260105;

260118; 260406; 260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; materiale
colante, produse de imprimerie, imprimate,
fotografii, reprezentări grafice, prospecte,
papetărie, cărţi, publicaţii periodice, reviste,
ziare, almanahuri, albume, cataloage, pliante,
broşuri, caractere tipografice, clişee,
calendare, agende, articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Reproducere documente.
41 Educaţie; instruire; divertisment;

redactarea şi editarea textelor cu caracter
nepublicitar; servicii de editare de cărţi;
servicii oferite de biblioteci; organizare de
p r o g r a m e  ş i  d e  e v e n i m e n t e
instructiv-educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video şi/
sau audio, montaje de înregistrări video şi/sau
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; activităţi
culturale, de divertisment, sportive,
organizarea de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07597
(151) 17/11/2015
(732) S.C. MIXMONTAN S.R.L., Str.

Teilor nr. 11, Jud. Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

TELEVIZIUNEA REGIONALA-B
BUCURESTI TV HD

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;

270502; 270521; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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; clişee; publicaţii (ziare, reviste);
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio-tv.
39 Servicii ale agenţiilor de turism şi anume
rezervări on line (internet) de bilete de avion
şi pachete turistice (excursii); organizare de
călătorii; servicii de închirieri auto (rent a
car); servicii de transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hotel; rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; restaurante; fast
food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07598
(151) 17/11/2015
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,

Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

OLIGOLAC - Animal premix

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07599
(151) 17/11/2015
(732) S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea

Aurel Vlaicu nr. 60-68, sc. B, et. 1, ap.
5, Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

MICHELINE intelligent buildings

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

290112;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 17.11.2015

21

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07600
(151) 17/11/2015
(732) S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea

Aurel Vlaicu nr. 60-68, sc. B, et. 1, ap.
5, Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

VON MEISTER

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07636
(151) 17/11/2015
(732) IZOCON MC S.R.L., Str. Varianta

Nord nr. 2, Judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

Ghiţă mă numesc şi vreau să te hrănesc!
MACELARIA IZOCON MC SUNT UN
PURCELUŞ CRESCUT NATURAL

(591) Culori revendicate:roz, roşu, verde,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;

030418; 030424; 030425; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07601
(151) 17/11/2015
(732) S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE

S.R.L., Str. Braşov nr. 25, Clădirea de
Birouri, et. 5, sector 6, 061444,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RETAIL UNITED

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07602
(151) 17/11/2015
(732) S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE

S.R.L., Str. Braşov nr. 25, Clădirea de
Birouri, et. 5, sector 6, 061444,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RETAIL UNITED

(591) Culori revendicate:roz (pantone
213C), verde (pantone 382C), gri
(pantone Cool gray 11C)

  
(531) Clasificare Viena:260304; 260323;

260410; 260411; 260703; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07637
(151) 17/11/2015
(732) SOLID INVESTMENT S.R.L.,

Calea Şurii Mici, nr. 2, Vila 2, ap. 1,
Judeţul Sibiu, 551100, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ALEGE MAGNOLIA RESIDENCE
SIBIU şi plăteşti o rată la bancă, mai mică
decât chiria!!!
  
(531) Clasificare Viena:050503; 050520;

050521; 270501; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07603
(151) 17/11/2015
(732) S.C. BARIL FORTE S.R.L., Str.

Augustin Bena nr. 79, jud. Alba, ,
SEBEŞ ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

BARIL

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:180302; 180323;

261113; 270502; 270507; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Constructi, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07604
(151) 17/11/2015
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SMAS Slot Machine Accounting System

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:250720; 250721;

270517; 270524; 290104;  

(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 învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07605
(151) 17/11/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

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

(540)

Mişcă-te în voie atunci când ai nevoie!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07606
(151) 17/11/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

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

(540)

Tu ce faci de răceala asta ?

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 17.11.2015

26

(210) M 2015 07607
(151) 17/11/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

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

(540)

Când răceala nu te-ntrece, te distrezi de
nota 10!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07608
(151) 17/11/2015
(732) ASIMED IMPEX S.R.L., Aleea

Adrian Carstea nr. 3, bl. 33B, sc. 2, et.
6, ap. 87, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

răsfăţ market ... cu preţuri mici

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

  
(531) Clasificare Viena:100310; 100311;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă;miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07609
(151) 17/11/2015
(732) S.C. DEBORA EXCLUSIVE S.R.L.,

Str. Drumul Urletei nr. 809, jud.
Prahova, , BANESTI ROMANIA 

(540)

Kasery Beauty Center

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

44 Saloane de coafură ; servicii de cosmetică;
manichiură; servicii de pedichiură; servicii de
frizerie; masaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07610
(151) 17/11/2015
(732) MIHALCEA ALEXANDRU ALIN

PFA, Str. Lt. Saidac Gheorghe nr. 2A,
bl. 12-A, sc. 1, et. 7, ap. 86, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELITE SOMMELIER

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:090110; 090313;

110302; 110320; 270507; 270524;
290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07611
(151) 17/11/2015
(732) S.C. MIXMONTAN S.R.L., Str.

Teilor nr. 11, Jud. Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

THE BEST CONCURSUL DE
CULTURA GENERALA "THE BEST"

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:090110; 240302;

250106; 260118; 270502; 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 (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; clişee; publicaţii (ziare, reviste);
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio-tv.
39 Servicii ale agenţiilor de turism şi anume
rezervari on line (internet) de bilete de avion
şi pachete turistice (excursii); organizare de
călătorii; servicii de închirieri auto (rent a
car); servicii de transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hotel; rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; restaurante; fast
food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07612
(151) 17/11/2015
(732) S.C. FREEEWIFI S.R.L., Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A, et. 4,
biroul 8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FREEE

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260207; 261102;

261112; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele
de date informatice; compilarea şi
sistematizarea informaţiilor în baze de date
informatice.
38 Servicii de telecomunicaţii, incluzând
servicii de telecomunicaţii mobile şi wireless,
servicii de telefonie; difuzare de programe
radio şi de televiziune; înregistrări video la
cerere; servicii de întreţinere a serviciilor
oferi te  de furnizori  de internet
(telecomunicaţii); furnizarea de acces la reţele
de telecomunicaţii (inclusiv de internet)
wireless sau nu; închiriere de echipament de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor inclusiv prin
intermediul televiziunii, internetului, sau a
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altor mijloace (noi) de comunicare; schimb şi
transmitere de mesaje şi comunicări
electronice, wireless sau nu; servicii de
comunicare interactive prin intermediul
reţelelor de internet, reţelelor de televiziune
prin cablu sau a altor forme de transfer de
date, wireless sau nu; transmiterea de date,
sunete şi imagini, wireless sau nu, furnizarea
şi închirierea terţilor de infrastructură pentru
servicii de telecomunicaţii inclusiv pentru
telefonie (mobilă); informaţii şi consultanţă în
domeniul telecomunicaţiilor (incluzând
servicii de telecomunicaţii interactive);
închirierea de timp de acces la reţele de
telecomunicaţii; acces la descărcări de jocuri
video, de date digitale, de comunicări
(transmisiuni) prin intermediul reţelelor
globale deschise de calculatoare (internet) sau
reţelelor globale închise de calculatoare
(intranet), serviciile menţionate anterior
furnizate şi wireless; servicii de furnizare de
acces la o reţea informatică; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii la internet şi la
baze de date; toate serviciile menţionate
anterior furnizate şi wireless.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07613
(151) 17/11/2015
(732) TITRISCA TRAIAN, Str. Lt.

Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118A,
sc. A, et. 9, ap. 39, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIZZA FLOWER - Titirişcă: pizza sub
formă de floare
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07614
(151) 17/11/2015
(732) S.C. PROMOTOR S.R.L., Str. 1 Mai

nr. 314, jud. Alba, , SEBEŞ
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)

AUTOLUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în folosul terţilor a pieselor şi
accesoriilor auto (exceptand transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
asigurate atât prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
cât şi prin intermediul site-urilor web).
37 Servicii de reparaţii auto (service auto).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07185
(151) 12/11/2015
(732) TORA SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Părintele Galeriu nr. 6C,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

U.Smart

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  

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

9 Dispozitive de alarmă; instalaţii de alarmă
electrice; dispozitive de alarmă; senzori de
alarmă; sisteme de alarmă; sonerii de alarmă
electrice; dispozitive antifurt cu alarmă (altele
decât pentru vehicule); panouri de alarmă;
centrale de alarmă; dispozitive de alarmă
personală; sisteme de alarmă antiefracţie;
avertizoare cu sirene de alarmă; receptoare de
semnale de alarmă; emiţătoare de semnale de
alarmă; sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze; dispozitive electrice de alarmă
(anti-furt) (altele decât cele pentru vehicule);
sisteme de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule); aparate cu alarmă
antifurt (cu excepţia celor pentru vehicule).
38 Servicii de telecomunicaţii.
45 Monitorizarea sistemelor de securitate;
servicii de monitorizare a alarmelor (servicii
de pază).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07186
(151) 12/11/2015
(732) TORA SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Părintele Galeriu nr. 6C,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Guard view
  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;  

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

9 Dispozitive de alarmă; instalaţii de alarmă
electrice; dispozitive de alarmă; senzori de
alarmă; sisteme de alarmă; sonerii de alarmă
electrice; dispozitive antifurt cu alarmă (altele
decât pentru vehicule); panouri de alarmă;
centrale de alarmă; dispozitive de alarmă
personală; sisteme de alarmă antiefracţie;
avertizoare cu sirene de alarmă; receptoare de
semnale de alarmă; emiţătoare de semnale de
alarmă; sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze; dispozitive electrice de alarmă
(anti-furt) (altele decât cele pentru vehicule);
sisteme de alarmă de securitate (altele decât
cele pentru vehicule); aparate cu alarmă
antifurt (cu excepţia celor pentru vehicule).
38 Servicii de telecomunicaţii.
45 Monitorizarea sistemelor de securitate;
servicii de monitorizare a alarmelor (servicii
de pază).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Se scot de la publicarea din data de 23/11/2015 depozitele  M 2015/07185, 
M 2015/07186 , acestea au data de depozit national reglementar 12/11/2015
fiind publicate ast|zi 24/11/2015.




