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Cereri M|rci publicate în data de 28/09/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06054

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/09/2015 IACOB ANDREEA-LOREDANA

Denumire
Marc|
(540)
I'M ROMANIAN

2 M 2015 06055

11/09/2015 IACOB ANDREEA-LOREDANA

HELLO ROMANIA

3 M 2015 06193

21/09/2015 S.C. EALAN INVESTMENT S.R.L. GUSTUL CARE CONVINGE

4 M 2015 06208

19/09/2015 MARIN GEORGE VALENTIN

WisdomHunt

5 M 2015 06209

21/09/2015 S.C. AGRO LIFE S.R.L.

CART LIFE

6 M 2015 06210

21/09/2015 BALTAG KUZMANOVIC ELENA

AMBROZIA

7 M 2015 06211

21/09/2015 BALTAG KUZMANOVIC ELENA

PRODUS BISERICESC
TRADITIONAL

8 M 2015 06212

21/09/2015 S.C. MELTEM TEXTIL S.R.L.

MISS MINA

9 M 2015 06213

21/09/2015 S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L.

FARMACIE ROMANEASCA

10 M 2015 06214

21/09/2015 S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L.

Pharma Dacica farmacia naturii
TRIONCOLINAT

11 M 2015 06215

21/09/2015 S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L.

FARMACIE DIN STRABUNI

12 M 2015 06216

21/09/2015 GIOARA D{NUÚ VIOREL

endless

13 M 2015 06217

21/09/2015 S.C. NESTLERS GROUP
GLOBAL S.R.L.

Partners in Relocation
Group/Pirgroup

14 M 2015 06218

21/09/2015 CUCIUREANU GHEORGHE

Certificat de fan

15 M 2015 06219

21/09/2015 GIOARA D{NUÚ VIOREL

rovelo

16 M 2015 06220

21/09/2015 DIAC GR. GHEORGHE
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

ARTEMIS

17 M 2015 06221

21/09/2015 S.C. SUMMIT AGRO ROMANIA
S.R.L.

LUTADOR
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 06222

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/09/2015 COVALIU RADU FLORIAN

Denumire
Marc|
(540)
LEGIUNEA XI CLAUDIA PIA
FIDELIS TOMIS

19 M 2015 06223

21/09/2015 TRAUN GUARD HMS S.R.L.

TGH

20 M 2015 06224

21/09/2015 S.C. SHAWORMA LA TURCU
S.R.L.

SHAORMA LA TURCU

21 M 2015 06226

21/09/2015 SUMMIT AGRO ROMANIA S.R.L.

LUTADOR

22 M 2015 06227

21/09/2015 FEIER PAUL-ÔTEFAN

KEBABUL ARDELENESC

23 M 2015 06228

21/09/2015 S.C. EDUARDINA BEAUTY S.R.L. FOXY art

24 M 2015 06229

21/09/2015 S.C. EDUARDINA BEAUTY S.R.L. FOXY studio

25 M 2015 06230

21/09/2015 S.C. EDUARDINA BEAUTY S.R.L. FOXY looks

26 M 2015 06231

21/09/2015 S.C. EDUARDINA BEAUTY S.R.L. FOXY tech

27 M 2015 06232

21/09/2015 ZAGAEVSCHI IULIAN

Z CORP SECURITY HIC ET
UBIQUE

28 M 2015 06233

21/09/2015 PANTAZI NICOLAE

LENYRY EXCLUSIVE
CONSTRUCTION

29 M 2015 06234

21/09/2015 S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION
S.R.L.

powerdin

30 M 2015 06235

21/09/2015 BIZIDAY CONSULTING S.R.L.

CLUBUL CELOR CARE
MUNCESC IN ROMANIA

31 M 2015 06236

21/09/2015 S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

bucureÕti tu

32 M 2015 06237

21/09/2015 MATEI MARIUS-CIPRIAN

A AMBASADOR ORADEA

33 M 2015 06238

21/09/2015 S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L.

APROPO

34 M 2015 06239

21/09/2015 ASOCIAÚIA ROMÂN{ PENTRU
MANAGEMENTUL DEÔEURILOR

Managementul DEÔEURILOR
ASOCIAÚIA ROMÂN{ PENTRU
MANAGEMENTUL
DEÔEURILOR
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2015 06241

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
21/09/2015 S.C. WINE SOLUTIONS S.R.L.

ELISAV

36 M 2015 06242

21/09/2015 S.C. AQUATIM S.A.

AQUATIM

37 M 2015 06243

21/09/2015 ASOCIAÚIA PENTRU
INTERVENÚIE TERAPEUTIC{ ÎN
AUTISM

aita

38 M 2015 06244

21/09/2015 S.C. PRESS ONE MEDIA S.R.L.

PRESS ONE

39 M 2015 06245

21/09/2015 MIHAI DRAGU

EDM ROMANIA electronic dance
music

3
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(210) M 2015 06054
(151) 11/09/2015
(732) IACOB ANDREEA-LOREDANA,
Calea Naţională nr. 86, sc. D, et. 3, ap.
7, judeţul Botoşani, 710048,
BOTOŞANI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06055
(151) 11/09/2015
(732) IACOB ANDREEA-LOREDANA,
Calea Naţională nr. 86, sc. D, et. 3, ap.
7, judeţul Botoşani, 710048,
BOTOŞANI ROMANIA
(540)

I'M ROMANIAN

HELLO ROMANIA
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
090109; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipienţi 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 06193
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EALAN INVESTMENT
S.R.L., Str. 3, nr. 19, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA 1 DECEMBRIE
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)
GUSTUL CARE CONVINGE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare şi dietetice (de uz

˜˜˜˜˜˜˜
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medical).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, îndulcitori, 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.

(210) M 2015 06231
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EDUARDINA BEAUTY
S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr. 33, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06208
(151) 19/09/2015
(732) MARIN GEORGE VALENTIN, Str.
Babadag nr. 163B, bl. B2, sc. B, et. 1,
ap. 1, jud. Tulcea, , TULCEA
ROMANIA
(540)
WisdomHunt
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe soft pentru a facilita
managementul şi gestiunea informaţiilor
personale, anume organizarea, căutarea,
accesarea şi distribuirea fişierelor de pe
calculator sau a paginilor web; programe soft
pentru a facilita managementul şi gestiunea
cunoştiintelor personale, anume exprimarea,
captarea şi recuperarea gândurilor, ideilor,
opiniilor sau conceptelor pe care un individ
le-a dobândit; programe soft pentru a facilita
managementul şi gestiunea activităţilor
personale, anume crearea, vizualizarea,
organizarea, cautarea şi distribuirea
proiectelor, sarcinilor, obiectivelor, ţelurilor
sau scopurilor unui individ.

FOXY tech
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
200507; 270512; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06223
(151) 21/09/2015
(732) TRAUN GUARD HMS S.R.L., Str.
Titan nr. 2, jud. Prahova, 100412,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06216
(151) 21/09/2015
(732) GIOARA DĂNUŢ VIOREL, Aleea
Rotundă nr. 4, bl. H6, sc. A, et. 1, ap.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

TGH
endless
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena:011523; 270502;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de petrecere şi articole
de unică folosinţă (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

(531) Clasificare Viena:240125; 241515;
260116; 260118; 260305; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi
de alertare în caz de incendiu.
41 Organizarea de cursuri practice şi teoretice
pentru formarea, calificarea şi specializarea
personalului de pază necesar desfaşurării
activitaţii.
42 Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei şi de alertare în caz de
incendiu.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, consultanţă
în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06217
(151) 21/09/2015
(732) S.C. NESTLERS GROUP GLOBAL
S.R.L., Intrarea Solzilor nr. 15,
camera 1, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 06218
(151) 21/09/2015
(732) CUCIUREANU GHEORGHE,
Comuna Caşin, judeţul Bacău, , Sat
Caşin ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
Partners in Relocation Group/Pirgroup
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

Certificat de fan
(531) Clasificare Viena:270112; 270502;
270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Tipărituri; fotografii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06219
(151) 21/09/2015
(732) GIOARA DĂNUŢ VIOREL, Aleea
Rotundă nr. 4, bl. H6, sc. A, et. 1, ap.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 06220
(151) 21/09/2015
(732) D I A C
GR.
GHEORGHE
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Sat Galmeia nr. 82
A, judeţul Prahova, , COMUNA
PLOPU ROMANIA
(540)
ARTEMIS

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
rovelo

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:180121; 270502;

(210) M 2015 06232
(151) 21/09/2015
(732) ZAGAEVSCHI IULIAN, Str. I. L.
Caragiale, nr. 60, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de petrecere şi articole
de unică folosinţă (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

Z CORP SECURITY HIC ET UBIQUE
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:010103; 260105;
260113; 260118; 260121; 270524;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜
8
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06233
(151) 21/09/2015
(732) PANTAZI NICOLAE, Bdul Iuliu
Maniu nr. 107, bl. D, sc. 4, ap. 76,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06221
(151) 21/09/2015
(732) S.C. SUMMIT AGRO ROMANIA
S.R.L., Str. Regina Maria nr. 21,
demisol, 040122, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

LUTADOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii.
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.

LENYRY EXCLUSIVE
CONSTRUCTION
(531) Clasificare Viena:260103; 261125;
261325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06222
(151) 21/09/2015
(732) COVALIU RADU FLORIAN, Str.
Dorului nr. 17, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)
LEGIUNEA XI CLAUDIA PIA FIDELIS
TOMIS

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06224
(151) 21/09/2015
(732) S.C. SHAWORMA LA TURCU
S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr.
17, Judeţul Constanţa, , VAMA
VECHE ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06226
(151) 21/09/2015
(732) SUMMIT AGRO ROMANIA
S.R.L., Calea Victoriei nr. 145, nivel
6, et. 5, sector 1, 010072,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

SHAORMA LA TURCU
LUTADOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi alimentaţie publică, cazare
temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06238
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L.,
Sat Carastelec nr. 604, judeţul Sălaj, ,
COM CARASTELEC ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii.
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06239
(151) 21/09/2015
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
M A N A G E M E N T U L
DEŞEURILOR, Calea Şerban Vodă
nr. 22-24, parter, ap. 4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

APROPO
Managementul DEŞEURILOR
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde (pantone
553C, 554C,555C, 556C)
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:020915; 050313;
050316; 270112; 290103;
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de ziare,
închiriere de ziare şi reviste, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare,
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06241
(151) 21/09/2015
(732) S.C. WINE SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Banul Antonache nr. 40-44, et. 3,
sector 1, 011665, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ELISAV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06235
(151) 21/09/2015
(732) BIZIDAY CONSULTING S.R.L.,
Str. Traian nr. 124, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06227
(151) 21/09/2015
(732) FEIER PAUL-ŞTEFAN, Str.
Episcop Roman Ciorogariu nr. 74,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA
(540)

CLUBUL CELOR CARE MUNCESC IN
ROMANIA

KEBABUL ARDELENESC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări si vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
11
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06236
(151) 21/09/2015
(732) S.C. 360 REVOLUTION S.R.L., Str.
Mihai Bravu nr. 10, Jud. Prahova,
100550, PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06228
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EDUARDINA BEAUTY
S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr. 33, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

bucureşti tu
(531) Clasificare Viena:070101; 240101;
240117; 270502;

FOXY art

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

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roz, roz deschis, albastru deschis,
albastru închis, mov, roşu, verde
închis, verde deschis, gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
260304; 270512; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
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vocaţionala (consiliere educaţională),
antrenament gimnastic, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate şi fitness), servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii), informaţii
despre educaţie, informaţii despre distracţii,
informaţii despre posibilităţi de recreere,
interpretarea limbajului semnelor, furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile
referitoare la tulburările psihice şi
neurologice, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, referitoare la tulburările
psihice şi neurologice interpretarea limbajului
semnelor, servicii de tabere sportive, predare
în învăţământ, cu privire la tulburările psihice
şi neurologice compunerea textelor, altele
decât textele publicitare, referitoare la
tulburările psihice şi neurologice, consilere
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).
44 Servicii prestate de psihologi servicii de
terapie pentru prevenirea şi tratarea
tulburărilor psihice şi neurologice servicii ale
clinicilor medicale pentru prevenirea şi
tratarea tulburărilor psihice şi neurologice.

(210) M 2015 06243
(151) 21/09/2015
(732) A S O C I A Ţ I A
PENTRU
INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ
ÎN AUTISM, Şoseaua Alexandria nr.
78, bl. PC9, sc. 1, et. 6, ap. 23, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

aita
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:010302; 050520;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarelor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarelor
(instruire), antrenament (instruire), toate cele
de mai sus privind tulburările psihice şi
neurologice, organizarea de competiţii
(educaţie sau amuzament), informaţii
referitoare la educaţie în ce priveşte
tulburările psihice şi neurologice, servicii
educaţionale, servicii de amuzament,
informaţii despre posibilităţi de amuzament,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, consiliere

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06229
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EDUARDINA BEAUTY
S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr. 33, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06244
(151) 21/09/2015
(732) S.C. PRESS ONE MEDIA S.R.L.,
Str. Calea Baciului nr. 2-4, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

PRESS ONE
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
gri închis
(531) Clasificare Viena:011521; 260418;
270502; 270515; 290112;
FOXY studio

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

(591) Culori revendicate:gri, roşu, galben,
verde deschis, verde închis, albastru,
mov închis, mov deschis, maro,
portocaliu, albastru deschis

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:020904; 030116;
030124; 090512; 270512; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06230
(151) 21/09/2015
(732) S.C. EDUARDINA BEAUTY
S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr. 33, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA

(210) M 2015 06237
(151) 21/09/2015
(732) MATEI MARIUS-CIPRIAN, Str.
Oneştilor nr. 16A, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

FOXY looks

A AMBASADOR ORADEA

(591) Culori revendicate:portocaliu

(531) Clasificare Viena:250110; 250125;
260118; 270501; 270521;

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
270512; 290113;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpun, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
16 Material didactic pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment.
44 Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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mediu şi în domeniul protecţiei mediului,
studii privind calitatea apei; servicii de
consultanţă (proiectare, execuţie şi montaj)
pentru statii de tratare a apei, staţii de
clorinare, dedurizare, filtrare apă; creare şi
menţinere site web propriu.

(210) M 2015 06242
(151) 21/09/2015
(732) S.C. AQUATIM S.A., Str. Gheorghe
Lazăr nr. 11A, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06245
(151) 21/09/2015
(732) MIHAI DRAGU, Str. Parcului nr. 11,
bl. E5, et. 1, ap. 8, judeţul Dolj,
200186, CRAIOVA ROMANIA

(540)

(540)
AQUATIM
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;
261113; 270502;

EDM ROMANIA electronic dance music

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de montaj, întreţinere şi reparaţii
pentru staţiile de tratare a apei potabile,
clorinare, dedurizare, filtrare a apei,
consultanţă în domeniu; servicii de canalizare
(de întreţinere şi curăţare).
39 Alimentare şi distribuţie de apă.
40 Tratarea şi epurarea apei.
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; cercetare
în domeniul protecţiei mediului; servicii de
consultanţă în materie de protecţie, de
poluare, de siguranţă a mediului şi a apei;
servicii de testare şi inspecţie referitoare la
mediu, evaluarea riscurilor de mediu, studii de

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Muzică digitală descărcabilă; mecanisme
pentru aparate cu preplată; software de
calculator; extinctoare; discuri optice care
conţin muzică; dvd-uri preînregistrate cu
muzică; înregistrări video, descărcabile, cu
muzică; serii de înregistrări audio muzicale;
materiale video muzicale pre-înregistrate;
înregistrări muzicale sub formă de discuri;
înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate; discuri laser pentru utilizare în
stocarea de muzică; muzică digitală care poate
fi descărcată de pe internet; muzică digitală
16
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dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet; furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet; servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web MP3 de pe
internet; servicii de divertisment radiofonic
prin internet.

descărcabilă de pe site-uri de internet cu
MP3-uri; muzică digitală descărcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet.
35 Publicitate online; închiriere de spaţiu
publicitar online; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte; publicitate radio şi
de televiziune.
38 Difuzarea de muzică; transmitere de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea accesului la paginile web cu muzică
digitală de pe internet; furnizarea accesului la
site-uri web de muzică digitală pe internet;
transmisie de informaţii online; servicii de
comunicare online; servicii de radiodifuziune
prin internet; radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet;
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet.
41 Divertisment on-line; educaţie şi
divertisment; organizare de divertisment
muzical; educaţie muzicală; divertisment
muzical; spectacole muzicale; organizare de
evenimente muzicale; organizare de
concursuri muzicale; publicare de cărţi de
muzică; organizare de spectacole vizuale şi
muzicale; servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale; organizare de spectacole
muzicale în direct; servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale; spectacole în
direct susţinute de trupe muzicale; concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale;
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale; furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
MP3; predare de lecţii muzicale prin cursuri
prin corespondenţă; oferire de divertisment
muzical de către formaţii vocale; furnizare de
muzică în format digital de pe internet;
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole; punerea la

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06209
(151) 21/09/2015
(732) S.C. AGRO LIFE S.R.L., Str. Walter
Mărăcineanu nr. 37, Jud. Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA
(540)
CART LIFE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii pentru extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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
17
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
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 06211
(151) 21/09/2015
(732) BALTAG KUZMANOVIC ELENA,
Str. Stelea Spătarul nr. 10, et. 2, ap. 7,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
PRODUS BISERICESC TRADITIONAL
(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 06210
(151) 21/09/2015
(732) BALTAG KUZMANOVIC ELENA,
Str. Stelea Spătarul nr. 10, et. 2, ap. 7,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06212
(151) 21/09/2015
(732) S.C. MELTEM TEXTIL S.R.L., Str.
Soarelui nr. 3, bl. C1, sc. C, parter, ap.
006, Sat Ştefăneştii de Jos, judeţul
Ilfov, , COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA
(540)

(540)
AMBROZIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

MISS MINA
(531) Clasificare Viena:050520; 250113;
250125; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Articole pentru pat: saltele, perne.
24 Pilote, huse de pat, huse de protecţie

˜˜˜˜˜˜˜
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(pentru pat), tesături şi produse textile
neincluse în alte clase, cuverturi de pat şi de
masă, lenjerii, materiale textile pentru
umpluturi.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor pentru pat, a saltelelor, a pernelor,
a pilotelor, a huselor de pat, a huselor de
protecţie, a huselor pentru perne, a huselor
pentru saltele, a huselor pentru pat, a pilotelor,
a huselor de protecţie, a ţesăturilor şi a
produselor textile, a cuverturilor de pat şi de
masă, a lenjeriilor, a materialelor textile
pentru umpluturi (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

5 Suplimente alimentare de uz medical.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06214
(151) 21/09/2015
(732) S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 119,
et. 1, cam 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06213
(151) 21/09/2015
(732) S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 119,
et. 1, cam 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Pharma Dacica farmacia naturii
TRIONCOLINAT
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
250119; 260415; 260422;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical.

FARMACIE ROMANEASCA
(531) Clasificare Viena:050520; 090109;
250119; 260115; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06215
(151) 21/09/2015
(732) S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 119,
et. 1, cam 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06234
(151) 21/09/2015
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(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)

FARMACIE DIN STRABUNI
(531) Clasificare Viena:050520; 090109;
260415; 260422; 270511;

powerdin

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare, de uz medical.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(531) Clasificare Viena:180123; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Praguri (componente ale maşinilor);
mecanisme de comandă pentru maşini; cricuri
(componente ale maşinilor); tobe (componente
ale maşinilor); lanţuri de ridicare (componente
ale maşinilor); bare de suspensie (componente
ale maşinilor); sisteme hidraulice de închidere
deschidere a uşilor; scule (componente ale
maşinilor); aspiratoare pentru automobile;
blocuri motoare pentru automobile; tăvi de
ulei pentru automobile; colectoare de admisie
pentru automobile; ţevi de eşapament pentru
automobile; filtre de aer pentru motoarele
automobilelor.
9 Boxe pentru automobile; casetofoane pentru
automobile; difuzoare audio pentru
automobile; instalaţii telefonice pentru
automobile; echipamente audio pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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27 Covoare de maşină; preşuri pentru
automobile.

automobile; adaptoare stereo pentru
automobile; difuzoare stereo pentru
automobile; computere de bord pentru
automobile; aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile; suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜
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