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Cereri M|rci Publicate în 28.12.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2015 08202 18/12/2015 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. ZF CORPORATE

2 M 2015 08328 21/12/2015 S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L. ÜBER GUST

3 M 2015 08339 18/12/2015 FUNDATIA ROMANIAN
BUSINESS LEADERS

re patriot PROIECT DE
REPATRIERE PRIN
ANTREPRENORIAT

4 M 2015 08341 18/12/2015 S.C. MELINDA IMPEX INSTAL
S.A.

AquaTech

5 M 2015 08342 18/12/2015 S.C. TOP MOVERS S.R.L. TOP MOVERS MOVERS YOU
CAN TRUST

6 M 2015 08343 18/12/2015 S.C. OTP BANK ROMANIA S.A. economlQ

7 M 2015 08344 18/12/2015 S.C. BAKINGS S.R.L. BaKings

8 M 2015 08345 18/12/2015 MOCANU LARISA OSTEOEFFECT

9 M 2015 08346 18/12/2015 S.C. MIR H & S S.R.L. BY MIR HOLIDAY & SPA

10 M 2015 08347 18/12/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ROMANIA SE DISTREAZA

11 M 2015 08348 18/12/2015 S.C. ELECTRONICS SUPORT
DIVISION S.R.L.

ESD ROM DIGITAL MAG
SERVICE

12 M 2015 08349 18/12/2015 S.C. ELECTRONICS SUPORT
DIVISION S.R.L.

ESD MAG SHOPPING
EXPERIENCE

13 M 2015 08350 18/12/2015 S.C. VIP CLOSE PROTECTION
SOLUTIONS S.R.L.

VIP CLOSE PROTECTION
SOLUTIONS

14 M 2015 08351 18/12/2015 S.C. INTEGRA BUSINESS
CONSULTING (IBC) S.R.L.

CUMPAR.RO

15 M 2015 08352 18/12/2015 S.C. CREDITAMANET S.R.L. CreditAmanet ifn Impreua atunci
când conteaza

16 M 2015 08353 18/12/2015 S.C. RENTEASY CONSULTING
S.R.L.

RENTEASY
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17 M 2015 08354 18/12/2015 KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG,

K Classic Crunchy Pillows

18 M 2015 08356 18/12/2015 REÔIT AILA DENTOPLUS

19 M 2015 08358 18/12/2015 S.C. EDITURA GAMA S.R.L. C|rÛi de joc educative

20 M 2015 08360 18/12/2015 S.C. EDITURA GAMA S.R.L. IQ FUN

21 M 2015 08361 18/12/2015 S.C. SAFEWAY INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

Ricetta

22 M 2015 08363 18/12/2015 MARTA BACOLUX S.R.L. Afrodita Resort & SPA R|sf|Û
pentru zeit|Ûi ...

23 M 2015 08364 19/12/2015 STANCU CRISTIANA MIHAELA Mongol

24 M 2015 08365 19/12/2015 VIORICA MARIA OLAH PARADISUL COSMETIC
TRATAMENTE COSMETICE
PROFESIONALE

25 M 2015 08366 20/12/2015 STOICA CIPRIAN COSTIN THE EVENT FACTORY

26 M 2015 08367 21/12/2015 FUNDAÚIA UNIVERISTAR{
"CAROL DAVILA"

SANABUNA INTERNATIONAL

27 M 2015 08368 21/12/2015 ASOCIAÚIA INSTITUTUL
NAÚIONAL DE CONTROL
INTERN DIN ROMÂNIA (INCIR)

INSTITUTUL NAÚIONAL DE
CONTROL INTERN ROMÂNIA
IndependenÛ| CompetenÛ|
Integritate(INCIR)

28 M 2015 08369 21/12/2015 CRISTEA RUXANDRA-OTILIA STANDARD Vet

29 M 2015 08370 21/12/2015 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

Albina Carpatin| Apihepat

30 M 2015 08371 21/12/2015 S.C. APICOLA PASTORAL
GEORGESCU S.R.L.

31 M 2015 08372 21/12/2015 S.C. BELLOTTO IMPEX S.R.L. B

32 M 2015 08373 21/12/2015 S.C. BERTUS S.R.L. BSG MINIBANK

33 M 2015 08374 21/12/2015 SANODOR S.R.L. SANODOR

34 M 2015 08375 21/12/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Buc|t|raÕ
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35 M 2015 08376 21/12/2015 S.C. LA TARTERIE SRL-D LA TARTERIE

36 M 2015 08377 21/12/2015 S.C. ALGABETH COM S.R.L. Leopard White

37 M 2015 08378 21/12/2015 S.C. ALGABETH COM S.R.L. Peach Red

38 M 2015 08379 21/12/2015 PHILIP MORRIS BRANDS SARL

39 M 2015 08380 21/12/2015 PHILIP MORRIS BRANDS SARL PARLIAMENT Aqua Blue
RECESSED FILTER

40 M 2015 08381 21/12/2015 PHILIP MORRIS BRANDS SARL PARLIAMENT Silver Blue
RECESSED FILTER

41 M 2015 08382 21/12/2015 S.C. ALGABETH COM S.R.L. Pearl Flower

42 M 2015 08383 21/12/2015 MORAR DANIEL RADU SUFLETUL BUCATELOR

43 M 2015 08384 21/12/2015 S.C. CSV PERLA 2000 S.R.L. PRINCESS CASA DE SCHIMB
VALUTAR

44 M 2015 08385 21/12/2015 S.C. MIORITA COM S.R.L. PRINCESS GAMING CLUB
SINCE 1989

45 M 2015 08386 21/12/2015 LOVE SOUP S.R.L. SoupTherapy

46 M 2015 08387 21/12/2015 LOVE SOUP S.R.L. Soup Up! Smart Lunch

47 M 2015 08388 21/12/2015 S.C. DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

PRINCIPESA MARGARETA

48 M 2015 08389 21/12/2015 S.C. EGO MEDIA S.R.L. LOGO BIGGER THINK & ACT
COMPANY
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(210) M 2015 08202
(151) 18/12/2015
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.

Nerva Traian nr. 3, bl. M101, Clădirea
de birouri City Business Center, et. 10,
camera, sector 3, , 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)

ZF CORPORATE

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri;
caractere tipografice, clişee; panouri
publicitare din hârtie sau carton; atlase; cărţi;
calendare; agende; gravuri; reprezentări
grafice; reproduceri grafice; hărţi, lucrări
litografice de artă, machete arhitecturale;
fotografii; hârtie pergament; tipărituri;
portrete; postere, prospecte; matriţe; cărţi de
scris sau colorat.
35 Publicitate; agenţii de publicitate;
actualizarea şi raspândirea materialelor
publicitare; închiriere spaţii publicitare;
consultanţă profesională în materie de afaceri;
consiliere consumatori; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; distribuire materiale publicitare;

organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate; prognoze economice;
informaţii şi anchete de afaceri; marketing,
studii de marketing; producţia de clipuri
publicitare; relaţii publice; publicarea textelor
publicitare; publicitate şi reclame radio şi tv;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; editarea ziarelor,
revistelor, periodicelor.
40 Tipografie; tipărirea ziarelor; tipărire
litografică, tipărire offset; fotogravură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri şi concursuri;
organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, seminariilor, conferinţelor,
congreselor, simpozioanelor; publicarea
cărţilor; prezentări cinematografice; informaţii
referitoare la educaţie; organizare de expoziţii
în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film; fotografie;
producţie de programe radio şi televiziune;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, servicii prestate de reporterii de
ştiri, programe de televiziune.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web,
fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile; pagina
facebook.

˜˜˜˜˜˜˜

â
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(210) M 2015 08328
(151) 21/12/2015
(732) S.C. MULLER DAIRY RO S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 60, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

ÜBER GUST
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270505; 270507;  

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

29 Lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08360
(151) 18/12/2015
(732) S.C. EDITURA GAMA S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 93-95, bl. 474, Tr. B,
parter, Judeţul Iaşi, 700544, IAŞI
ROMANIA 

(540)

IQ FUN
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,

albastru
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08351
(151) 18/12/2015
(732) S.C. INTEGRA BUSINESS

CONSULTING (IBC) S.R.L., Str.
Grigore Ureche nr. 1-3, bl. W.
Mărăcineanu mezanin, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

CUMPAR.RO

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, galben, roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:260104; 270501;
290113;  

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

35 Organizare de licitaţii pe Internet; vânzări
prin licitaţii disponibile pe Internet;
publicitate online; compilare de anunţuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet; compilare de anunţuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe Internet; publicitate.
38 Furnizarea accesului la platforme pentru
comerţ electronic pe Internet.
42 Găzduire de platforme de comerţ electronic
pe Internet; construirea unei platforme de
Internet pentru comerţul electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08339
(151) 18/12/2015
(732) F U N D A T I A  R O M A N I A N

BUSINESS LEADERS, Str. Chitila
Pădure nr. 2 bis, Jud. Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

re patriot PROIECT DE REPATRIERE
PRIN ANTREPRENORIAT

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

  

(531) Clasificare Viena:241521; 260301;
270502; 270512; 290114;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08341
(151) 18/12/2015
(732) S.C. MELINDA IMPEX INSTAL

S.A., Str. Beclean nr. 314, Judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

AquaTech

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  

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

7 Pompe de apă; pompe electrice
submersibile; pompe electrice de apă; pompe
pentru instalaţii de încălzire; pompe de apă
pentru băi; pompe de apă acţionate cu motor;
dispozitive de stropit (maşini).
17 Furtunuri de stropit; ţevi flexibile pentru
stropit (udat); furtunuri adaptate pentru
irigaţie; tuburi flexibile (nemetalice) pentru
irigaţie; furtunuri de apă pentru irigaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08342
(151) 18/12/2015
(732) S.C. TOP MOVERS S.R.L., Sos.

Pantelimon, nr. 89, bl.404-405, sc. 1,
et.10, ap.30, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TOP MOVERS MOVERS YOU CAN
TRUST

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
715C), negru (Pantone 419C)

  
(531) Clasificare Viena:260301; 260312;

260316; 261509; 270501; 290112;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 
18 - 21.12.2015

8

(210) M 2015 08343
(151) 18/12/2015
(732) S.C. OTP BANK ROMANIA S.A.,

Str. Buzeşti nr. 66-68, sector 1,
011017, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

economlQ

(591) Culori revendicate:albastru, roz, verde
  
(531) Clasificare Viena:020925; 160313;

270510; 290113;  

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

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08344
(151) 18/12/2015
(732) S.C. BAKINGS S.R.L., Str. Mihai

Bravu nr. 176, bl. 228, et. 6, ap. 28,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BaKings

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

30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08361
(151) 18/12/2015
(732) S . C .  S A F E W A Y

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Traian Vuia nr. 182, judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Ricetta

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

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260115;

260118; 270502; 290114;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08352
(151) 18/12/2015
(732) S.C. CREDITAMANET S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 247, bl. D7, sc. C,
parter, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

CreditAmanet ifn Impreua atunci când
conteaza

(591) Culori revendicate:roşu închis, gri
  
(531) Clasificare Viena:241501; 241508;

260103; 260116; 260124; 290113;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.
36 Afaceri financiare; monetare; afaceri
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08353
(151) 18/12/2015
(732) S.C. RENTEASY CONSULTING

S.R.L., Str. Cuza Vodă nr. 58, parter,
Camera 2, 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)

RENTEASY

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260501; 270502;

270508; 270521;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Afaceri imobiliare.
37 Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
curăţenie.
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, site-uri
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08363
(151) 18/12/2015
(732) MARTA BACOLUX S.R.L., Str.

Calea Severinului nr. 3, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Afrodita Resort & SPA Răsfăţ pentru
zeităţi ...
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020322;

270501;  

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

41 Divertisment în timp real şi servicii de
divertisment muzical; cluburi de noapte;
servicii de cluburi de sanătate şi pentru
petrecerea timpului liber; furnizare de
facilităţi pentru sport, timp liber şi agrement;
intermediere şi supraveghere de conferinţe,
convenţii, expoziţii, seminarii şi întruniri;
rezervări pentru bilete la teatru, operă şi
concert.
43 Închirieri de spaţii de cazare temporară;
servicii de rezervare (cazare temporară);
servicii hoteliere, moteliere, de bar, de
cafenea, de restaurant, mese festive şi
catering; închiriere de spaţii pentru susţinere
de conferinte, convenţii, expoziţii, seminarii şi
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întruniri.
44 Saloane de înfrumuseţare, saloane de
coafură, servicii frizerie; masaj; servicii de
staţiuni balneare pentru sănătate; furnizare de
facilităţi de saună, hidromasaj, băi turceşti,
solar şi spaţii de bronzare; servicii de
aromaterapie; sfaturi despre infrumusetare,
coafare şi aromaterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08364
(151) 19/12/2015
(732) STANCU CRISTIANA MIHAELA,

Str. Făt Frumos nr. 7, bl. P13, et. 7,
AP. 66, sector 5, 051783,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mongol
(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:020523; 270502;

290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
35 Publicitate; administraţie comercială.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08354
(151) 18/12/2015
(732) KAUFLAND WARENHANDEL

GMBH & CO. KG,, Rotelstrasse 35,
74172, NECKARSULM GERMANIA

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

K Classic Crunchy Pillows
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse alimentare şi hrană pentru
animale; biscuiţi şi prăjituri pentru animale şi
animale de companie; gustări comestibile
pentru animale şi animale de companie; oase
şi batoane digerabile masticabile pentru
animale domestice; os de sepie (pentru păsări
de colivie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08345
(151) 18/12/2015
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OSTEOEFFECT

(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 dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08346
(151) 18/12/2015
(732) S.C. MIR H & S S.R.L., Calea

Aradului nr. 8, Biroul nr. 10, et. 1,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

BY MIR HOLIDAY & SPA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08348
(151) 18/12/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD ROM DIGITAL MAG SERVICE

(591) Culori revendicate:gri, negru, albastru,
roz, galben

  
(531) Clasificare Viena:270505; 270509;

270515; 290115;  

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

9 Ecrane video; monitoare (hardware
computere).
28 Aparate de divertisment concepute pentru
a fi utilizate cu ecran de afisaj independent sau
cu monitor.
35 Comercializarea de mărfuri pentru terţi;
servicii ale agenţiilor de import-export;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare.
37 Instalarea şi repararea telefoanelor;
instalarea şi repararea aparaturii electrice;
instalarea, mentenanţa şi reparaţia de
hardware pentru computere; servicii de
instalare.
38 Închirierea aparatelor de transmitere a
mesajelor.
39 Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerţului.
41 Servicii al caror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatura publicului, în
scopuri culturale sau educative.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere ; consultanţă
de software computerizat; programare
computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere; găzduirea
de platforme de comerţ electronicpe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08349
(151) 18/12/2015
(732) S.C. ELECTRONICS SUPORT

DIVISION S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESD MAG SHOPPING EXPERIENCE

(591) Culori revendicate:gri, negru, albastru,
roz, galben

  
(531) Clasificare Viena:270505; 270509;

270515; 290115;  

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

35 Administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare;
comercializarea de mărfuri pentru terţi.
39 Servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerţului.
42 Găzduire de platforme de comerţ electronic
pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08350
(151) 18/12/2015
(732) S.C. VIP CLOSE PROTECTION

SOLUTIONS S.R.L., Str. Ene
Modoran nr. 9, bl. M91, sc. 1, ap. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIP CLOSE PROTECTION
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 240105;

240108; 240115; 290112;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08347
(151) 18/12/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bdul. Ficusului nr. 44 A, et. 4A, Zona
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMANIA SE DISTREAZA

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08365
(151) 19/12/2015
(732) VIORICA MARIA OLAH, Bdul

Griviţei, nr. 50, bl. 16, sc. B, ap. 1,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

PARADISUL COSMETIC
T R A T A M E N T E  C O S M E T I C E
PROFESIONALE

(591) Culori revendicate:negru, magenta,
roşu, verde închis, verde deschis, gri

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

050713; 050722; 290113;  

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

44 Servicii de igienă şi frumusete pentru
oameni; salon de frumusete; salon de
aromaterapie; servicii de machiaj.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08366
(151) 20/12/2015
(732) STOICA CIPRIAN COSTIN, Str.

Mitropolitul Varlaam, nr. 74, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

THE EVENT FACTORY

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08356
(151) 18/12/2015
(732) REŞIT AILA, Str. Dobrogei nr. 54,

Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
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)

DENTOPLUS
(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoaz,

negru
  
(531) Clasificare Viena:020910; 040505;

270502; 270504; 290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08358
(151) 18/12/2015
(732) S.C. EDITURA GAMA S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 93-95, bl. 474, Tr. B,
parter, Judeţul Iaşi, 700544, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Cărţi de joc educative
 
(531) Clasificare Viena:270112; 270502;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08382
(151) 21/12/2015
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.

Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
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)

Pearl Flower

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08383
(151) 21/12/2015
(732) MORAR DANIEL RADU, Str.

Avram Iancu, nr.45, judeţul Sibiu, ,
AGNITA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

SUFLETUL BUCATELOR

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

30 Cafea, ceai, cacao şi 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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08384
(151) 21/12/2015
(732) S.C. CSV PERLA 2000 S.R.L., Bdul.

Regina Elisabeta nr. 13, et. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRINCESS CASA DE SCHIMB
VALUTAR

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:240905; 240907;

270502; 270511; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08385
(151) 21/12/2015
(732) S.C. MIORITA COM S.R.L., Bdul.

Regina Elisabeta nr. 13, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRINCESS GAMING CLUB SINCE
1989

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:240905; 240907;

270502; 270511; 270711; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, sală de jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08386
(151) 21/12/2015
(732) LOVE SOUP S.R.L., Str. Pritopescu

Constantin nr. 50D, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

SoupTherapy

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08387
(151) 21/12/2015
(732) LOVE SOUP S.R.L., Str. Pritopescu

Constantin nr. 50D, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Soup Up! Smart Lunch

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:110102; 240301;

240309; 270511; 270515; 270524;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08375
(151) 21/12/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bucătăraş

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
700C)

  
(531) Clasificare Viena:020908; 020925;

270508; 290101;  

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical. 
7 Maşini şi maşini-unelte, mici aparate
electrice de tocat, măcinat, presat.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni electrici; periuţe de dinţi
electrice; suporturi pentru farfurii şi carafe
(veselă).

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); condimente.
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).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială); servicii de întreţinere
destinate menţinerii unui obiect în starea sa
iniţială, fără schimbarea proprietăţilor
acestuia.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul tehnologiei, servicii
de analiză şi cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08376
(151) 21/12/2015
(732) S.C. LA TARTERIE SRL-D, nr.

225, Sat Feleacu, judeţul Cluj, ,
COMUNA FELEACU ROMANIA 

(540)

LA TARTERIE

(591) Culori revendicate:ocru (Pantone
465C), portocaliu (Pantone 716C)

  
(531) Clasificare Viena:270510; 290112;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08377
(151) 21/12/2015
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.

Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
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)

Leopard White

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08388
(151) 21/12/2015
(732) S.C. DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA S.R.L., Str. Dealul
Viilor nr. 108, judeţul Dolj, 205400,
SEGARCEA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

PRINCIPESA MARGARETA

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08378
(151) 21/12/2015
(732) S.C. ALGABETH COM S.R.L., Str.

Parului nr. 82, comuna Brazi, judeţ
Prahova, 107087, Sat Popesti
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)

Peach Red
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;

asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08379
(151) 21/12/2015
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  Jeanrenaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 250503;

250720; 250721; 290113;  

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

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
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pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigări electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08380
(151) 21/12/2015
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  Jeanrenaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PARLIAMENT Aqua Blue RECESSED
FILTER

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 100110;

100125; 250503; 250720; 250721;
270501; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigări electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08381
(151) 21/12/2015
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  Jeanrenaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PARLIAMENT Silver Blue RECESSED
FILTER

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 100110;

100125; 250503; 250720; 250721;
270501; 290115;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada 
18 - 21.12.2015

25

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

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigări electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08389
(151) 21/12/2015
(732) S.C. EGO MEDIA S.R.L., Str. Barbu

Delavrancea nr. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5, ap.
80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LOGO BIGGER THINK & ACT
COMPANY
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08367
(151) 21/12/2015
(732) FUNDAŢIA UNIVERISTARĂ

"CAROL DAVILA", Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 9, Căminul
Bolintineanu, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SANABUNA INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:mov (pantone
258C), bleu (pantone 7463C), mov
închis (pantone 512C), roz închis
(pantone 675C)

  
(531) Clasificare Viena:011702; 011717;

250706; 270501; 290115;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08368
(151) 21/12/2015
(732) ASOCIAŢ I A  I N S T I T U T U L

NAŢIONAL DE CONTROL
INTERN DIN ROMÂNIA (INCIR),
Str. Constantin Dobrescu nr. 2, bl. 10,
sc. B, et. 1, ap. 13, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CONTROL I NTERN ROMÂNIA
I n d e p e n d e n ţ ă  C o m p e t e n ţ ă
Integritate(INCIR)

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

  
(531) Clasificare Viena:140502; 170302;

200701; 200702; 240103; 240113;
260116; 260121; 290115;  

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

9 Fişiere de sunet şi imagine, descărcabile;
publica ţ i i  electronice descărcabile;
compact-discuri (audio-video); programe
pentru computer (software descarcabil).
16 Materiale (cu excepţia aparatelor) pentru
învăţământ şi/sau pentru reclame, promovări şi
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publicitate; tipărituri; fotografii; publicaţii;
reviste; buletine.
35 Publicitate; lucrări de birou; servicii
redacţionale; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor statistice.
38 Difuzarea de materiale audio şi video pe
internet; forum pentru schimb de experienţă şi
discuţii online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarea şi conducerea de
expozi ţ i i ,  s impozioane,  seminarii ,
workshop-uri şi congrese în domeniul
controlului intern; servicii de editare; servicii
de publicare, inclusiv în format electronic şi
pe internet.
42 Consultanţă în domeniul controlului intern;
programare pentru calculatoare.
45 Servicii juridice în domeniul controlului
intern.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08369
(151) 21/12/2015
(732) CRISTEA RUXANDRA-OTILIA,

Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc.
A, et. 2, ap. 8, sector 2, , 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)

STANDARD Vet
  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

030124; 270501;  
(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 on-line într-o
reţea computerizată; servicii de promovare şi
de informare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; prezentarea pentru vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
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informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru animale;
îngrijirea animalelor; asistenţă veterinară;
servicii specifice farmaciilor veterinare, în
special consiliere farmaceutică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08370
(151) 21/12/2015
(732) S.C. APICOLA PASTORAL

GEORGESCU S.R.L. ,  Şos.
Giurgiului nr. 290 E, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Albina Carpatină Apihepat

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08371
(151) 21/12/2015
(732) S.C. APICOLA PASTORAL

GEORGESCU S.R.L., Şos. Giurgiului
nr. 290 E, judeţul Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

 
(531) Clasificare Viena:240301; 240302;

240902; 240905; 250106;  
(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.
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5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08372
(151) 21/12/2015
(732) S.C. BELLOTTO IMPEX S.R.L., Str.

T. Vladimirescu nr. 57, Jud. Bihor, ,
MARGHITA ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

B

(591) Culori revendicate:pantone reflex blue
C, pantone hexachrome cyan C,
pantone 669C

  
(531) Clasificare Viena:270521; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, toate acestea
pentru ciclism; alte accesorii de îmbrăcăminte
pentru ciclism (cuprinse în această clasă).
28 Articole şi accesorii pentru ciclism, triatlon
şi atletism necuprinse în alte clase.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, servicii de import
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-export, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, toate acestea pentru ciclism; alte
accesorii pentru ciclism, permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze căt mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; consultanţă pentru
afaceri şi management.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08373
(151) 21/12/2015
(732) S.C. BERTUS S.R.L., Str.

Salcâmului nr. 1, Judeţul Maramureş,
430161, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

BSG MINIBANK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare; monetare; afaceri
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08374
(151) 21/12/2015
(732) SANODOR S.R.L., Str. Mihai

Viteazul Nr. 19, bl. C1-36, Jud.
Neam ţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

SANODOR

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

20 Saci de dormit pentru campare, patuturi
pentru copii, paturi, saltele pentru ţarcuri de
joacă pentru copii, saltele.
24 Paturi pentru pat, lenjerii, huse pentru pat,
cearsaf din hârtie pentru pat, lenjerii pentru pat,
cuverturi învelitori (lenjerii de pat), huse pentru
perne, lenjerie de damasc, lenjerie demascata,
lenjerie, huse pentru saltele, feţe de perne,
cuverturi, dosuri de pernă (lenjerii), dosuri
(huse pentru saltele), ţesătură din lână,pânză de
lână, pilote.

˜˜˜˜˜˜˜


