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Cereri Mărci publicate în data de 26.06.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 01830

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2015 PANDILICA FLORIN IONUT

Denumire
Marcă
(540)
Joia Argeşeană

2 M 2015 02190

19/06/2015 BAREMPIRE SRL-D

JOBEN Jos pălăria!

3 M 2015 04132

19/06/2015 NOVARTIS AG

PRACTICI PENTRU VIATA

4 M 2015 04133

19/06/2015 NOVARTIS AG

SANDOZ PRAXIS

5 M 2015 04134

19/06/2015 S.C. REVITAROM OILS S.R.L.

MEDITERANEA GOURMET

6 M 2015 04135

19/06/2015 NOVARTIS AG

SANDOZ PRAXIS PRACTICI
PENTRU VIATA

7 M 2015 04136

19/06/2015 S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L.

TERRA Cafe

8 M 2015 04137

19/06/2015 NOVARTIS AG

9 M 2015 04138

19/06/2015 S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L.

TERRA Events

10 M 2015 04139

19/06/2015 S.C. BIOFARM S.A.

Hepatoprotect
Regenerator-Reîntinereşte ficatul
şi te simţi ca nou

11 M 2015 04140

19/06/2015 S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L.

TERRA Events Hall

12 M 2015 04141

19/06/2015 SUPAPA FOOD SRL-D

SUPAPA

13 M 2015 04142

19/06/2015 CIECH TRADEMARKS Spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia

Ciech Soda Romania

14 M 2015 04143

19/06/2015 CSC SPECIAL CONCEPT S.R.L.

WOW

15 M 2015 04145

19/06/2015 S.C. MEMENTO ART'S
ENTERTAINMENT S.R.L.

ROCKZONE.RO THE REAL
ROCK RADIO

16 M 2015 04146

19/06/2015 S.C. MIDMAR STAR S.R.L.

CRAMA GABAI

17 M 2015 04147

19/06/2015 KOHR SANDOR ZSOLT

Totul pentru Bar
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 04148

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/06/2015 CATINAS FLAVIU PETRU

Denumire
Marcă
(540)
Centrul de Pediatrie

19 M 2015 04149

19/06/2015 S.C. TOMASI RESURSE UMANE
S.R.L.

T TOMASI GROUP Since 1995

20 M 2015 04150

19/06/2015 S.C. ALESSDAR S.R.L.

La Conac Loc de tradiţie
românească

21 M 2015 04151

19/06/2015 CRISTEA OVIDIU

Maviov

22 M 2015 04154

19/06/2015 SANDU DĂNUŢ

SMART PEOPLE SMART
BUSINESS

23 M 2015 04155

19/06/2015 SANDU DĂNUŢ

VAMAIA

24 M 2015 04156

19/06/2015 ŞTEFĂNESCU ALEXANDRU ILIE
CRISTIAN

SPECIALITY COFFEE SHOP

25 M 2015 04157

19/06/2015 S.C. MONTANA POPA S.R.L.

MONTANA POPA MEZELURI DE
BLAJ

26 M 2015 04158

19/06/2015 S.C. VITICOLA S.A.

HISTRIA

27 M 2015 04159

19/06/2015 S.C. VITICOLA S.A.

MIRACHI

28 M 2015 04160

19/06/2015 S.C. VITICOLA S.A.

Viticola

29 M 2015 04161

19/06/2015 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.

VIN DU CHEVALIER

30 M 2015 04162

19/06/2015 S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.

VOX POPULI

31 M 2015 04163

19/06/2015 S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.

VOX DEI

32 M 2015 04164

19/06/2015 S.C. SAB RADAUTI S.A.

Saber EST 1789 in Bucovina

33 M 2015 04165

19/06/2015 S.C. OK MEDICAL S.R.L.

OK MEDICAL www.okmedical.ro

34 M 2015 04166

19/06/2015 S.C. R.S. ACTIV S.R.L.

R.S. ACTIV

35 M 2015 04167

19/06/2015 S.C. MIR AERO S.R.L.

MIR AERO TRANSPORT CU
ELICOPTERUL
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 04168

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/06/2015 S.C. CARAPRODVIN S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
IZVORUL VRANCEI

37 M 2015 04169

19/06/2015 IORDACHE MARIA

Lavande by Maria

38 M 2015 04170

19/06/2015 DACIA PLANT S.R.L.

ÎNGERAŞUL SIROP
FEBROSTOP

39 M 2015 04171

19/06/2015 DACIA PLANT S.R.L.

ÎNGERAŞUL CEAI PENTRU
BURTICĂ PENTRU COPII Şl
SUGARI

40 M 2015 04172

19/06/2015 DACIA PLANT S.R.L.

ÎNGERAŞUL CEAI
CALMOTUSIN PENTRU COPII
Şl SUGARI

41 M 2015 04173

19/06/2015 DACIA PLANT S.R.L.

Vitamine şi Minerale

42 M 2015 04174

19/06/2015 DACIA PLANT S.R.L.

ÎNGERAŞUL SIROP LAXEN

43 M 2015 04175

19/06/2015 S.C. ROMPAK S.R.L.

Bravo fresh yeast

44 M 2015 04176

19/06/2015 S.C. ROMPAK S.R.L.

PITĂ HAIDUCEASCĂ

45 M 2015 04177

19/06/2015 SLAVESCU CLAUDIA MIHAELA

Tot ce-i romanesc nu piere!

46 M 2015 04178

19/06/2015 SLAVESCU CLAUDIA MIHAELA

47 M 2015 04179

19/06/2015 Cruz Bay Publishing, Inc.

OXYGEN

48 M 2015 04180

20/06/2015 S.C. PROGRAMMATIC MEDIA
S.R.L.

GS Game Stock
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(210) M 2015 01830
(151) 16/03/2015
(732) PANDILICA FLORIN IONUT, Str.
Ajustorului nr. 10, bl. C1, et. 5, ap. 23,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(210) M 2015 02190
(151) 19/06/2015
(732) BAREMPIRE SRL-D, Str. Radu
Stanca nr. 8, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)

Joia Argeşeană
JOBEN Jos pălăria!

(531) Clasificare Viena: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; 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.

(531) Clasificare Viena:010302; 020101;
020105; 020123; 150704; 270315;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurant; Cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(210) M 2015 04158
(151) 19/06/2015
(732) S.C. VITICOLA S.A., Str. Gării nr. 1,
Judeţul Constanţa, , COGEALAC
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04147
(151) 19/06/2015
(732) KOHR SANDOR ZSOLT, nr. 313,
Comuna Girisu de Cris, judeţul Bihor,
, SAT TARIAN ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

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

Totul pentru Bar
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Blendere electrice pentru uz casnic; mixere
electrice; storcătoare de citrice (electrice);
maşini de zdrobit (măcinătoare de gheaţă).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; pahare gradate
(sticlărie pentru laborator).
11 Maşini şi aparate pentru gheaţă.
21 Ustensile de bucătărie; site (ustensile
casnice); ustensile de bucătărie; răzătoare
(ustensile de menaj); site (ustensile de menaj);
forme (ustensile de bucătărie); suporturi
pentru ustensile de bucătărie; linguri de
amestecat (ustensile de bucătărie); linguri
pentru gătit şi servit (ustensile de bucătărie);
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04146
(151) 19/06/2015
(732) S.C. MIDMAR STAR S.R.L., Str.
Calea Dobrogei nr. 267, Camera 5,
Comuna Valu lui Traian, judeţul
Constanţa, , SAT VALU LUI
TRAIAN ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)
CRAMA GABAI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
5
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bucătărie; perii (cu excepţia pensulelor);
material pentru curăţare; sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase; paie de băut;
shakere; mixere manuale (shakere); pahare
pentru băut; pahare de whisky; pahare de bere;
suporturi pentru pahare; pahare de lichior;
pahare de rachiu; suporturi de pahare; pahare
de coniac; pahare din carton; pahare fără
picior; pahare din hârtie; pahare de vin; pahare
pentru băuturi digestive; pahare (veselă de
băut); pahare, vase de băut şi articole pentru
baruri; căni de cafea; servicii de cafea
(veselă); servicii de cafea din porţelan; sticle
de sifon pentru apă carbogazoasă.
24 Şervete pentru baruri; prosoape de şters
paharele.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
zahăr, miere, sirop de melasă; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; espresso; cafea
verde.
32 Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; produse pentru
fabricarea de sifon.
35 Servicii de consultanţă comercială cu
privire la deschiderea de baruri în care se
servesc sandviciuri; servicii de consultanţă
comercială cu privire la administrarea
barurilor în care se servesc sandviciuri.
43 Baruri; servicii ale barurilor; baruri de
cocteiluri; servicii specifice barurilor de
cocteiluri.

(210) M 2015 04148
(151) 19/06/2015
(732) CATINAS FLAVIU PETRU, Str.
Gorunului nr. 4, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Centrul de Pediatrie
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru
(531) Clasificare Viena:241313; 241314;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online pe o reţea de
computere; managementul afacerilor;
conducerea şi administrarea afacerilor; funcţii
de birou; recrutarea personalului; toate aceste
servicii în legătură cu domeniul medical.
41 Servicii de instruire în domeniul mediul;
publicare de publicaţii medicale; organizare
de conferinţe şi simpozioane în domeniul
medical; furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical; realizare de cursuri de
formare continuă în medicină.
42 Servicii de cercetare în domeniul medical.
44 Servicii medicale; servicii ale cabinetelor
medicale; asistenţă medicală la domiciliu şi la
cabinet; servicii de îngrijiri medicale; servicii

˜˜˜˜˜˜˜
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de terapie; servicii de consiliere în materie de
probleme medicale; servicii de analize
medicale; servicii de consultanţă legate de
servicii medicale; servicii de furnizare de
informaţii medicale; servicii medicale de
evaluare a sănătăţii; servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc;
servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc; controale
medicale la domiciliu şi la cabinet; depistare
medicală; servicii de imagistică medicală;
furnizare de tratament medical; efectuarea
examenelor medicale; planificare de
tratamente medicale; ecografii medicale;
management de servicii de asistenţă medicală;
toate aceste servicii pentru sugari, copii şi
adolescenţi.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04149
(151) 19/06/2015
(732) S.C. TOMASI RESURSE UMANE
S.R.L., Str. Codrul Cosminului nr. 55,
Biroul 6, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA

(210) M 2015 04159
(151) 19/06/2015
(732) S.C. VITICOLA S.A., Str. Gării nr. 1,
Judeţul Constanţa, , COGEALAC
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(531) Clasificare Viena:260418; 270521;
270711; 290113;

(540)

T TOMASI GROUP Since 1995
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
7
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(210) M 2015 04150
(151) 19/06/2015
(732) S.C. ALESSDAR S.R.L., Str. Fundac
Paun 39D, cam. 2, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA

(210) M 2015 04151
(151) 19/06/2015
(732) CRISTEA OVIDIU, Str. Podişului
nr. 10-14, bl. B 18, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA

(540)

(540)
Maviov
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

La Conac Loc de tradiţie românească
(591) Culori revendicate:maro, galben, gri

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:030413; 270303;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2015 04154
(151) 19/06/2015
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia
Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et. 9, ap.
240, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SMART PEOPLE SMART BUSINESS
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
260106; 260725; 261325;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);

˜˜˜˜˜˜˜
8
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software;
expertizare.
45 Servicii juridice; înregistrare nume de
domenii, servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; arbitraj, mediere, agenţii de
detectivi, managementul drepturilor de autor,
consultanţă în materie de proprietate
intelectuală, servicii de supraveghere în
proprietate intelectuală, licenţe de proprietate
intelectuală, cumpărare şi vindere de drepturi
de proprietate intelectuală.

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, pistoale de vopsit, sisteme de
spălare cu înaltă presiune, instalaţii şi
dispozitive de curăţat şi spălat, scule altele
decât cele acţionate manual.
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,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului şi/sau a imaginii;
telefoane, suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, contabilitate,
consultanţă în afaceri şi management,
marketing; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; evaluări ale afacerilor;
licitaţii, auditare, managementul afacerilor şi
consultanţă de organizare.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare, brokeraj, banking, agenţii de
colectare a debitelor, leasing, factoring,
fiduciar, consultanţă financiară.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi susţinerea
colocviilor, a concertelor, a conferinţelor, a
congreselor, a s e mi na r i l or şi a
simpozioanelor, organizarea concursurilor de
frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, jocuri de noroc, producţia de
programe de radio şi televiziune, producerea
spectacolelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04155
(151) 19/06/2015
(732) SANDU DĂNUŢ, Str. Câmpia
Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. F, et. 9, ap.
240, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
VAMAIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, contabilitate,
consultanţă în afaceri şi management,
marketing; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; evaluări ale afacerilor;
licitaţii, auditare, managementul afacerilor şi
consultanţă de organizare.
43 Restaurante, cafenele, cantine, creşe,
servicii oferite de persoane sau unităţi al căror
scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum, ca şi servicii de cazare
9
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şi masă în hoteluri, pensiuni, hoteluri şi alte
unităţi de cazare temporară, servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj, pensiuni pentru animale, azil pentru
persoanele în vârstă, închirierea de aparatură
de iluminat.

(210) M 2015 04156
(151) 19/06/2015
(732) ŞTEFĂNESCU ALEXANDRU ILIE
CRISTIAN, Str. Ileana Cosânzeana
nr. 6, bl. P9, sc. A, et. 7, ap. 24, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SPECIALITY COFFEE SHOP

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04160
(151) 19/06/2015
(732) S.C. VITICOLA S.A., Str. Gării nr.
1, Judeţul Constanţa, , COGEALAC
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(210) M 2015 04157
(151) 19/06/2015
(732) S.C. MONTANA POPA S.R.L., Str.
Gheorghe Bariţiu, nr. 40, Judeţul
Alba, 515400, BLAJ ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)
MONTANA POPA MEZELURI DE
BLAJ

Viticola
(591) Culori revendicate:verde, maro,
maro-roşcat
(531) Clasificare Viena:050319; 270509;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04161
(151) 19/06/2015
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., nr.
125C, jud. Prahova, , COMUNA
CEPTURA ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(210) M 2015 04163
(151) 19/06/2015
(732) S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.,
Str. Av. Fuica Vasile nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

VIN DU CHEVALIER
VOX DEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04162
(151) 19/06/2015
(732) S.C. CH. PIETROSARATII S.R.L.,
Str. Av. Fuica Vasile nr. 13, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)
VOX POPULI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
11
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(210) M 2015 04170
(151) 19/06/2015
(732) DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

(210) M 2015 04171
(151) 19/06/2015
(732) DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA
(540)

ÎNGERAŞUL SIROP FEBROSTOP
(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
verde, albastru, roz
(531) Clasificare Viena:040102; 270508;
290115;

ÎNGERAŞUL CEAI PENTRU BURTICĂ
PENTRU COPII Şl SUGARI
(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
roşu, galben, verde, albastru

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

(531) Clasificare Viena:040102; 270508;
290115;

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04172
(151) 19/06/2015
(732) DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA

(210) M 2015 04164
(151) 19/06/2015
(732) S.C. SAB RADAUTI S.A., Calea
Cernăuţi nr. 47, Jud Suceava, 725400,
RĂDĂUŢI 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)

(540)
Saber EST 1789 in Bucovina
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

ÎNGERAŞUL CEAI CALMOTUSIN
PENTRU COPII Şl SUGARI
(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
roşu, galben, verde, albastru

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:040102; 270508;
290112;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04173
(151) 19/06/2015
(732) DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA

(210) M 2015 04174
(151) 19/06/2015
(732) DACIA PLANT S.R.L., Str.
Harmanului FN, judeţul Braşov, ,
BOD ROMANIA

(540)

(540)

Vitamine şi Minerale

ÎNGERAŞUL SIROP LAXEN

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu

(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
verde, albastru

(531) Clasificare Viena:260101; 261501;
270508; 290112;

(531) Clasificare Viena:040102; 270508;
290115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04165
(151) 19/06/2015
(732) S.C. OK MEDICAL S.R.L., Str.
Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 5,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04175
(151) 19/06/2015
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str. Grădiniţei
nr. 1, Jud. Iaşi, 705200, PAŞCANI
ROMANIA

(540)

(540)

OK MEDICAL www.okmedical.ro
(591) Culori revendicate:albastru, alb

Bravo fresh yeast

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290112;

(591) Culori revendicate:galben, roşu, ocru,
alb, maro
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;
290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterniare;
servicii de igienă şi frumseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Drojdie de panificaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04176
(151) 19/06/2015
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.
Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA

(210) M 2015 04135
(151) 19/06/2015
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
(540)
PITĂ HAIDUCEASCĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

SANDOZ PRAXIS PRACTICI PENTRU
VIATA
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
roz, verde deschis, albastru deschis,
galben

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea, planificarea şi desfăşurarea de
evenimente, conferinţe, congrese, seminarii,
cursuri, simpozioane, expoziţii în scopuri
culturale sau educative, de asemenea, online
prin intermediul internetului; educaţie,
instruire şi formare, de asemenea, online prin
intermediul internetului; toate cele de mai sus
adresate medicilor / farmaciştilor /
specialistilor în domeniul medical pentru a
îmbunătăţi cunoasterea portofoliului de
produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04136
(151) 19/06/2015
(732) S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L., Str. Ocolului, nr. 24, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04138
(151) 19/06/2015
(732) S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L., Str. Ocolului, nr. 24, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

TERRA Cafe
TERRA Events
(531) Clasificare Viena:260419; 260422;
(531) Clasificare Viena:260418; 260419;
260422;
(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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04139
(151) 19/06/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04140
(151) 19/06/2015
(732) S.C. GAZO GGA COMPANY
S.R.L., Str. Ocolului, nr. 24, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Hepatoprotect Regenerator-Reîntinereşte
ficatul şi te simţi ca nou
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare; substanţe dietetice de uz medical,
toate acestea pentru afecţiuni de natură
hepatică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; toate
acestea pentru afecţiuni de natură hepatică.

TERRA Events Hall
(531) Clasificare Viena:260418; 260419;
260422;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 04177
(151) 19/06/2015
(732) S L A V E S C U
CLAUDIA
MIHAELA, Str. Vasile Lascăr nr. 8,
et. 2, ap. 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Tot ce-i romanesc nu piere!
(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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04141
(151) 19/06/2015
(732) SUPAPA FOOD SRL-D, Şos.
Pantelimo, nr. 260, bl. 46, sc. 3, et. 10,
ap. 130, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04178
(151) 19/06/2015
(732) SLAVESCU CLAUDIA MIHAELA,
Str. Vasile Lascăr nr. 8, et. 2, ap. 11,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:241305; 241325;
241511; 241521; 290113;
(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.
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
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse

SUPAPA
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
turcoaz
(531) Clasificare Viena:110318; 270501;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, 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; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 04142
(151) 19/06/2015
(732) CIECH TRADEMARKS Spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia, Str.
ul. Pulawska nr. 182,, 02-670,
Warszawa POLONIA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Emil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI
(540)

Ciech Soda Romania
(591) Culori revendicate:albastru marin, alb,
verde
(531) Clasificare Viena:260405; 260424;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe şi
fotografie, ca şi în agricultură şi silvicultură;
sare gema, sare în stare brută, sare folosită în
industrie; soda calcinată densă, soda calcinată
uşoară, glazuri de uz industrial, silicaţi, silicaţi
de sodium lustruit, silicaţi de potasiu lustruit,
bicarbonat de sodium, amoniac, amoniu,
clorură de amoniu, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04166
(151) 19/06/2015
(732) S.C. R.S. ACTIV S.R.L., Str.
Aeroportului nr. 7, biroul 1, Judeţul
Braşov, , GHIMBAV ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2015 04145
(151) 19/06/2015
(732) S . C .
MEMENTO
ART'S
ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Gorgona Dimitrie, nr. 1A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

R.S. ACTIV
(591) Culori revendicate:albastru

ROCKZONE.RO THE REAL ROCK
RADIO

(531) Clasificare Viena:260418; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie (nemetalice),
beton, mortar; construcţii nemetalice
transportabile.
37 Lucrări de construcţii şi reparaţii ale
drumurilor şi autostrazilor.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
testări şi analize tehnice.

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
260422; 270515; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04179
(151) 19/06/2015
(732) Cruz Bay Publishing, Inc., N.
Continental Blvd., nr. 300,, 90245, El
Segundo S.U.A. CA
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 04167
(151) 19/06/2015
(732) S.C. MIR AERO S.R.L., Str.
Lanurilor nr. 9, camera 20, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)
(540)
OXYGEN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Revistă de fitness pentru femei.
MIR AERO TRANSPORT CU
ELICOPTERUL

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:180501; 270508;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi
navelor spaţiale.
39 Transporturi aeriene de pasageri şi de
mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04137
(151) 19/06/2015
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 04132
(151) 19/06/2015
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
PRACTICI PENTRU VIATA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea, planificarea şi desfăşurarea de
evenimente, conferinţe, congrese, seminarii,
cursuri, simpozioane, expoziţii în scopuri
culturale sau educative, de asemenea, online
prin intermediul internetului; educaţie,
instruire şi formare, de asemenea, online prin
intermediul internetului; toate cele de mai sus
adresate medicilor / farmaciştilor /
specialiştilor în domeniul medical pentru a
îmbunătăţi cunoaşterea portofoliului de
produse.

(591) Cu l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, roz, verde deschis, albastru
deschis, galben
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea, planificarea şi desfăşurarea
de evenimente, conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri, simpozioane, expoziţii în
scopuri culturale sau educative, de asemenea,
online prin intermediul internetului; educaţie,
instruire şi formare, de asemenea, online prin
intermediul internetului; toate cele de mai sus
adresate medicilor / farmaciştilor /
specialistilor în domeniul medical pentru a
îmbunătăţi cunoaşterea portofoliului de
produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04133
(151) 19/06/2015
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL
ELVETIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 04143
(151) 19/06/2015
(732) CSC SPECIAL CONCEPT S.R.L.,
Str. Vasile Lascăr, nr. 173, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
SANDOZ PRAXIS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea, planificarea şi desfăşurarea
de evenimente, conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri, simpozioane, expoziţii în
scopuri culturale sau educative, de asemenea,
online prin intermediul internetului; educaţie,
instruire şi formare, de asemenea, online prin
intermediul internetului; toate cele de mai sus
adresate medicilor / farmaciştilor /
specialiştilor în domeniul medical pentru a
îmbunătăţi cunoaşterea portofoliului de
produse.

WOW
(531) Clasificare Viena:251225; 270502;
270514;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurant, bar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04134
(151) 19/06/2015
(732) S.C. REVITAROM OILS S.R.L.,
Str. Intrarea Vulturu nr. 4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04168
(151) 19/06/2015
(732) S.C. CARAPRODVIN S.R.L.,
Judeţul Vrancea, 627405, COM.
VARTESCOIU ROMANIA

(540)

(540)
IZVORUL VRANCEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Apă plată.
MEDITERANEA GOURMET

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
250113; 270519; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de import de produse alimentare;
comercializare prin magazin on-line şi
magazin clasic.
39 Servicii de distribuţie prin parteneri
comerciali de produse alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 04180
(151) 20/06/2015
(732) S.C. PROGRAMMATIC MEDIA
S.R.L., Str. Nucului nr. 6, bl. v-101,
sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04169
(151) 19/06/2015
(732) I O R D A C H E M A R I A , S t r .
Tineretului nr. 9, bl. 136, sc. C, et. 1,
ap. 5, Judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(540)

GS Game Stock
(591) Culori revendicate:gri, galben, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

Lavande by Maria

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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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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