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Cereri Mărci publicate în 26.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 07000

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/11/2015 S.C. CARTIERUL CAROL S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ETIKA MEDICAL CENTER

2 M 2015 07190

19/11/2015 S.C. SEVEN SEAS EXIM S.R.L.

M MIRABAI JEWELLERY

3 M 2015 07337

19/11/2015 SIRBU ANDREEA

Catalog din culisele croitoriei

4 M 2015 07662

19/11/2015 S.C. BIOFARM S.A.

PROBIUM

5 M 2015 07663

19/11/2015 S.C. BIOFARM S.A.

PRO BIUM

6 M 2015 07664

19/11/2015 S.C. PRINCEPS S.R.L.

LIBRARIA NICHITA STANESCU
PLOIESTI

7 M 2015 07665

19/11/2015 UNITED MEDICAL NETWORK
S.R.L.

IZIDOC

8 M 2015 07666

19/11/2015 HEALTH ADVISORS S.R.L.

OSTEOTAB - Menţine sănătos
sistemul osos

9 M 2015 07667

19/11/2015 ADRAGAI GEORGE
POSTOLE COSMIN-MIRCEA

HAPPY HOT DOG

10 M 2015 07668

19/11/2015 S.C. CRIS-MOB S.R.L.

Visoli

11 M 2015 07669

19/11/2015 S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.

Gamma ink

12 M 2015 07670

19/11/2015 S.C. PRODLACTA S.A.

CEDAR

13 M 2015 07671

19/11/2015 ASOCIATIA TEATRUL NOSTRU

TEATRUL NOSTRU

14 M 2015 07672

19/11/2015 MILITARU MARIA CORNELIA

MARATON RAKU

15 M 2015 07673

19/11/2015 PATRONATUL FUNERAR
ROMÂN

PATRONATUL FUNERAR
ROMAN finis coronat opus

16 M 2015 07674

19/11/2015 S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.

TONER ONLINE

17 M 2015 07675

19/11/2015 MATEMATICA INTERACTIVA
S.R.L.

MATEMATICA INTERACTIVA Cu
Noi, Matematica se invata Altfel!
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19.11.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 07676

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/11/2015 S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
TONER FACTORY

19 M 2015 07677

19/11/2015 ASOCIATIA ROTARACT CLUB
TRIUMPH

CURSA DE RĂŢUŞTE
ROTARACT TRIUMPH

20 M 2015 07678

19/11/2015 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

INTROSPECTIV

21 M 2015 07679

19/11/2015 S.C. PAN EXPRESS S.R.L.

WORLD WIDE SPORTS
PLAYERS CLUB WSPC.COM

22 M 2015 07680

19/11/2015 S.C. PAN EXPRESS S.R.L.

GCOINCLUB.COM

23 M 2015 07681

19/11/2015 NODIS CRISTIAN VASILE

searena

24 M 2015 07682

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

CALIPSO

25 M 2015 07683

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

DULCEVIS

26 M 2015 07684

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

GOLF

27 M 2015 07685

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

FIONA

28 M 2015 07686

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

MEGOS

29 M 2015 07687

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

CHOCO PARADIS

30 M 2015 07688

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

DENI I NOCI

31 M 2015 07689

19/11/2015 S.C. DULCEVIS S.R.L.

RONO

32 M 2015 07690

19/11/2015 SCORNEA CLAUDIA
BOBIC OTILIA-LOREDANA

EM

33 M 2015 07692

19/11/2015 BLAJUT VIOREL IONEL

HOMESTING STINGĂTOARE
PENTRU LOCUINŢE MADE BY
IAŞISTING

34 M 2015 07693

19/11/2015 GRAMA ANDREEA

HAI HOINAR

35 M 2015 07694

19/11/2015 PANAIT-GUŢIU ANITA
ŞERBAN LIVIU-ONUŢ

KOON YOUR DREAM, OUR
CREATION
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19.11.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 07695

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/11/2015 GRAMA ANDREEA

HOINAR

37 M 2015 07696

19/11/2015 CIOCEA DAN

ELDERS RESORT BUCUREŞTI

38 M 2015 07697

19/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L.

ALBINA NINA BENEFICA

39 M 2015 07698

19/11/2015 BOTOLAN OANA

consulteam.

40 M 2015 07699

19/11/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

Youth Cancer Europe

41 M 2015 07700

19/11/2015 S.C. FILTERS S.R.L.

FIN FILTER

42 M 2015 07701

19/11/2015 OLX B.V.

STORIA

43 M 2015 07703

19/11/2015 OLX B.V.

STRADIA

44 M 2015 07707

19/11/2015 S.C. TEHNORUL S.R.L.

eTOPSPORT

45 M 2015 07710

19/11/2015 Best Lo&Fi Consulting S.R.L.

Merries smile

46 M 2015 07711

19/11/2015 IRINA RACOVICEANU

IRINA ROSS

47 M 2015 07712

19/11/2015 Best Lo&Fi Consulting S.R.L.

moony

48 M 2015 07713

19/11/2015 GEORGESCU ŞTEFAN

Straße Taxi 9497

3

Denumire
Marcă
(540)
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(210) M 2015 07000
(151) 19/11/2015
(732) S.C. CARTIERUL CAROL S.R.L.,
Str. George Călinescu nr. 11,
Mansardă, cam. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07190
(151) 19/11/2015
(732) S.C. SEVEN SEAS EXIM S.R.L.,
Şos. Nordului nr. 94A, parter, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

ETIKA MEDICAL CENTER
(591) Culori revendicate:magenta, gri
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;
M MIRABAI JEWELLERY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

(531) Clasificare Viena:170202; 170217;
240905; 260116; 260118; 270501;
270521;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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în data de 19.11.2015

(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
030904; 030924; 241707; 250106;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală şi magnetică; maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare; cd/dvd/blueray.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase),pliante, volante/flyere, mape, cataloage,
reviste,afise/postere, cărţi, caiete, culegeri,
material publicitar personalizat.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; creare, redactare şi distribuire de
texte publicitare; servicii de editare texte
publ i c i t a r e ; pr e l ucrare de texte;
comercializarea de reviste, culegeri, manuale,
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; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
administrarea afacerilor în sistem de franciză;
asistenţă comercială privind sistemul de

(210) M 2015 07337
(151) 19/11/2015
(732) SIRBU ANDREEA, Str. Drumul
Fermei nr. 71 k, judeţul Ilfov, 077160,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA
(540)
Catalog din culisele croitoriei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07675
(151) 19/11/2015
(732) MATEMATICA INTERACTIVA
S.R.L., Str. Lt. Sachelarie Visarion,
nr. 18, camera 1, bl. 119, sc. A, et. 6,
ap. 28, sector 2, , BUCUREŞTI
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
(540)

MATEMATICA INTERACTIVA Cu Noi,
Matematica se invata Altfel!

5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse

franciză; consiliere în afaceri privind
francizarea.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale şi
sportive; divertisment; servicii specifice
centrelor pentru învăţământ; informaţii
referitoare la educaţie; instruire, consiliere şi
examinare educaţională; educaţie online;
servicii de predare cursuri; cursuri prin
corespondenţă; organizarea şi susţinerea
colocviilor, congreselor, conferinţelor,
seminariilor, simpozioanelor; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale şi
educaţionale; organizarea şi desfăşurarea
examenelor
şi
testelor
pedagogice/psihopedagogice; compunerea şi
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea cărţilor.

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07692
(151) 19/11/2015
(732) BLAJUT VIOREL IONEL, Str.
Gheorghe Asachi nr.17, judeţul Iaşi, ,
IASI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07676
(151) 19/11/2015
(732) S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.,
Str. Mircea cel Bătrân nr. 14, Jud.
Constanţa, 905360, EFORIE SUD
ROMANIA

HOMESTING STINGĂTOARE
PENTRU LOCUINŢE MADE BY
IAŞISTING

(540)

(531) Clasificare Viena:011505; 070124;
260104; 260116; 260121; 290112;

(591) Culori revendicate:roşu

TONER FACTORY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Fire, compoziţii pentru extinctoare (produse
chimice).
9 Fire, extinctoare (aparate pentru stingerea
incendiilor).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Toner, cerneală, consumabile pentru
imprimante multifuncţionale şi copiatoare
cuprinse în această clasă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2015 07693
(151) 19/11/2015
(732) GRAMA ANDREEA, B-dul. Unirii
nr. 3, bl. C2, ap. 27, Judeţul Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07677
(151) 19/11/2015
(732) ASOCIATIA ROTARACT CLUB
TRIUMPH, Aleea Privighetorilor, nr.
86P, sc. A, et. 3, ap. 34, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
HAI HOINAR

(540)
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

CURSA DE RĂŢUŞTE ROTARACT
TRIUMPH
(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;
260115; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Colectarea de fonduri de caritate,
organizarea colectărilor şi organizarea de
activităţi pentru strângere de fonduri.
41 Organizarea de evenimente cu scop
caritabil.

˜˜˜˜˜˜˜
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în data de 19.11.2015

seminarii şi congrese; consultanţă în materie
de planificare de evenimente; organizare de
evenimente de ceremonie; organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare;
disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale; servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale;
planificarea de petreceri; organizare de
divertisment pentru nunţi; organizare de
cursuri; cursuri de gătit.
43 Restaurante şi cazare temporară; închiriere
de săli pentru expoziţii; servicii de catering;
închiriere de scaune, mese, vesela şi lenjerie
de masă; închiriere de săli pentru evenimente
sociale; furnizare de spaţii special amenajate
pentru banchete şi evenimente sociale pentru
ocazii speciale.

(210) M 2015 07694
(151) 19/11/2015
(732) PANAIT-GUŢIU ANITA, Calea
Moşilor nr. 278, bl. 20bis, sc. A, et. 3,
ap. 10, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) ŞERBAN LIVIU-ONUŢ, Str. Câmpia
Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. 1, et. 5, ap.
23, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07695
(151) 19/11/2015
(732) GRAMA ANDREEA, B-dul. Unirii
nr. 3, bl. C2, ap. 27, Judeţul Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA

KOON YOUR DREAM, OUR
CREATION
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale;
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizare şi
coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de expoziţii
educaţionale; organizare de expoziţii pentru
divertisment; organizare de expoziţii în
scopuri culturale; organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri; organizare de

(540)
HOINAR
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07710
(151) 19/11/2015
(732) Best Lo&Fi Consulting S.R.L., Str.
Dimitrie Cantemir, nr. 12, vila B, ap.
4, Jud. Ilfov, 077191, VOLUNTARI
ROMANIA

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07696
(151) 19/11/2015
(732) CIOCEA DAN, Str. Grădina Veche
nr. 106, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(540)

(540)

Merries smile

ELDERS RESORT BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:roz, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:020101; 260115;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:020901; 030124;
030524; 270502; 270503; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Scutece pentru bebeluşi; scutece de unică
folosinţă; scutece chiloţei pentru bebeluşi;
chiloţei (scutece) pentru bebeluşi; scutece (în
formă de chilot, pentru bebeluş);
scutece-chilot de unică folosinţă, pentru
bebeluşi.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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în data de 19.11.2015

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(210) M 2015 07712
(151) 19/11/2015
(732) Best Lo&Fi Consulting S.R.L., Str.
Dimitrie Cantemir, nr. 12, vila B, ap.
4, Jud. Ilfov, 077191, VOLUNTARI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07697
(151) 19/11/2015
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.
Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

moony
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Scutece pentru bebeluşi; scutece de unică
folosinţă; scutece chiloţei pentru bebeluşi;
chiloţei (scutece) pentru bebeluşi; scutece (în
formă de chilot, pentru bebeluşi);
scutece-chilot de unică folosinţă, pentru
bebeluşi.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07707
(151) 19/11/2015
(732) S.C. TEHNORUL S.R.L., Str. A.I.
Cuza nr.5, bl. ROMARTA, sc. B, ap.
34, Jud. Dolj, 200734, CRAIOVA
ROMANIA

ALBINA NINA BENEFICA
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
maro, gri, negru
(531) Clasificare Viena:031304; 031324;
031325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse

(540)

eTOPSPORT
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse

igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; dezinfectante;
aditivi nutritivi de uz medical; alimente
dietetice de uz medical; antiseptice; băi
medicinale; balsamuri de uz medical; băuturi
dietetice de uz medical; beţişoare fumigante
(parfumante) altele decât cele de uz personal;
bomboane de uz farmaceutic; calmante;
carbune de lemn de uz farmaceutic;
cataplasme; ceai medicinal; decocturi de uz
farmaceutic; depurative; digestive de uz
farmaceutic; făină de uz farmaceutic;
febrifuge; grăsimi de uz medical; gumă de
mestecat de uz medical; ierburi medicinale;
infuzii; laxative; loţiuni de uz farmaceutic;
medicamente balsamice; nămoluri balsamice;
nămoluri medicinale; pâine pentru diabetici;
pomezi de uz medical; poţiuni medicinale;
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului; purgative; rădăcini medicinale;
remedii de uz dentar; remedii pentru medicină
umană; săruri de uz medical; săruri de uz
medical pentru baie; scoarţă de copac de uz
farmaceutic; sedative; siropuri de uz
farmaceutic, suplimente alimentare minerale;
supozitoare; tincturi de uz medical; tizane (
ceai de uz medical); uleiuri de uz medical;
unguente de uz farmaceutic; zahăr de uz
medical; suplimente alimentare pe baza de
polen de uz medical; suplimente alimentare pe
bază de propolis (de uz medical); propolis
pentru uz farmaceutic; suplimente alimentare
pe bază de lăptişor de matcă; lăptişor de matcă
pentru uz farmaceutic; tonice (medicamente);
elixiruri (preparate farmaceutice).

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07698
(151) 19/11/2015
(732) BOTOLAN OANA, Şos. Iancului nr.
4, bl. 113 A, sc. B, et. 10, ap. 83,
sector 2, , 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)

consulteam.
(591) Culori revendicate:albastru închis, gri
deschis, alb
(531) Clasificare Viena:290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07711
(151) 19/11/2015
(732) IRINA RACOVICEANU, B-dul
Tomis nr. 314, Bl. LT5B, Sc. C, Ap.
78, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
IRINA ROSS

11
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în data de 19.11.2015

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(531) Clasificare Viena:180121; 260416;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07700
(151) 19/11/2015
(732) S.C. FILTERS S.R.L., Str. Ogorului,
bl. 8, ap. 17, mansardă, Judeţul Sibiu,
, SIBIU 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

(210) M 2015 07713
(151) 19/11/2015
(732) GEORGESCU ŞTEFAN, Str. Drm.
Găzarului, nr. 11, sector 4,,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)

Straße Taxi 9497
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(531) Clasificare Viena:160111; 250110;
260406; 260407; 260418; 260422;
270524; 270711; 290113;

FIN FILTER
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în data de 19.11.2015

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

(210) M 2015 07663
(151) 19/11/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07662
(151) 19/11/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

PRO BIUM

PROBIUM

(531) Clasificare Viena:050520; 260106;
261325; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produs farmaceutice de uz uman pentru
tratarea afecţiunilor sistemului digestiv;
suplimente alimentare de uz medical; produse
farmaceutice pentru copii şi adulţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:050520; 260106;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produs farmaceutice de uz uman pentru
tratarea afecţiunilor sistemului digestiv;
suplimente alimentare de uz medical; produse
farmaceutice pentru copii şi adulţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

˜˜˜˜˜˜˜
13
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în data de 19.11.2015

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

(210) M 2015 07664
(151) 19/11/2015
(732) S.C. PRINCEPS S.R.L., Str. C-tin
Dobrogeanu Gherea nr. 1, bl. D, sc. A,
ap. 6, jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270502; 270514;
290104;
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea d călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
LIBRARIA NICHITA STANESCU
PLOIESTI

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07678
(151) 19/11/2015
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7,
et. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07679
(151) 19/11/2015
(732) S.C. PAN EXPRESS S.R.L., Str.
Ing. Pascal Cristian nr. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
WORLD WIDE SPORTS PLAYERS
CLUB WSPC.COM
INTROSPECTIV
14
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în data de 19.11.2015

(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Costume de baie; costume de baie întregi;
costume de baie pentru femei; costume de
baie pentru bărbaţi; costume de baie pentru
bărbaţi şi femei; articole de îmbrăcăminte
pentru ciclism; pantaloni scurţi cu bretele
pentru ciclism; maiouri pentru ciclism.
28 Echipament pentru înot; echipamente de
plutire pentru înot (articole sportive).

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07680
(151) 19/11/2015
(732) S.C. PAN EXPRESS S.R.L., Str. Ing.
Pascal Cristian nr. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 07682
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

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

(540)
CALIPSO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07681
(151) 19/11/2015
(732) NODIS CRISTIAN VASILE, Str.
Hera 2C, nr. 12, judeţul Maramureş,
430412, BAIA MARE ROMANIA

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

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

searena
15
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în data de 19.11.2015

copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

(210) M 2015 07683
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07685
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

(540)
DULCEVIS

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

FIONA

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07684
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07686
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

(540)
GOLF

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de

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

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07688
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA
(540)
DENI I NOCI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07687
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA

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

(540)
CHOCO PARADIS

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

(210) M 2015 07689
(151) 19/11/2015
(732) S.C. DULCEVIS S.R.L., Bd.
Metalurgiei nr. 8, judeţul Iaşi, 700293,
IAŞI ROMANIA
(540)
RONO

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse

în data de 19.11.2015

descărcabile.
35 Comerţ electronic; servicii de publicitate
clasificate; furnizarea unei pieţe online;
furnizarea unei baze de date de căutare
on-line oferind oportunităţi de angajare;
oferirea spre vânzare şi vânzarea de bunuri în
comerţul cu amănuntul şi en-gross; servicii de
publicitate, promovare şi agenţii; închiriere de
spaţii publicitare; servicii de e-mail
marketing; servicii de marketing online;
servicii de management al afacerilor;
administrarea afacerilor; servicii de afaceri
comerciale; servicii de management a
relaţiilor cu clienţii; servicii de contabilitate,
consultanţă, servicii de consultanţă şi
informare toate cu privire la afaceri şi de
management al afacerilor, servicii de
managementul relaţiilor cu clienţii; servicii
analitice de afaceri; analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic şi
inteligenta; servicii de cercetare de piaţă,
servicii de facturare; servicii de publicitate şi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanţă şi management pentru
contractant (abonat) şi pentru semnarea de
contracte (abonamente); organizare şi
realizarea de târguri şi expoziţii în scop
comercial sau publicitar; stocare a datelor şi
de prelucrare a datelor; difuzarea de
publicitate şi subiecte promoţionale;
furnizarea şi difuzarea informaţiilor
comerciale.
36 Lista de anunţuri imobiliare clasificate;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
42 Software nedescarcabil; software ca
serviciu (SaaS), închiriere de calculatoare;
instalarea şi întreţinerea de software de
calculator; servicii de elaborare de programe
de calculator şi de proiectare pe calculator;
toate serviciile din aceasta clasă cu privire la
calculatoare, aparate şi echipamente de calcul,

copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07701
(151) 19/11/2015
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132
LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
STORIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicaţii software calculator pentru
dispozitive de telefoane inteligente şi tablete;
aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; software pentru
personalizarea, susţinerea şi gestionarea
campaniilor de publicitate şi marketing,
conţinut personalizat şi comunicaţiile
electronice, analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic şi
inteligenta; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepţia,
stocarea, afişarea sau reproducerea de sunet,
imagini şi date; calculatoare, programe de
calculator, software de calculator, înregistrări
video şi/sau audio; dispositive de comunicare
multi-media, dispozitive de înregistrare,
transmitere, difuzare, stocare, afişare, recepţie
şi dispozitive de reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software de calculator şi
aparate şi instrumente pentru utilizarea în
legatuă cu Internetul; publicaţii electronice
18
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programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; servicii solicitate de proiectare,
desen şi scris, pentru compilarea de pagini
web pe internet, crearea şi menţinerea site-uri
web; găzduire site-uri web ale altora; servicii
de informare incluse în această clasă.

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07665
(151) 19/11/2015
(732) UNITED MEDICAL NETWORK
S.R.L., Str. Nicolae Constantinescu
nr. 10, bl. 16A, sc. B, et. 3, ap. 17,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL IOANA
ALINA, Str. Banul Udrea nr. 4, bl.
G8, sc. A, et. 2, ap. 28, sector 3
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07690
(151) 19/11/2015
(732) SCORNEA CLAUDIA, Str. Fulger
nr. 109E, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA
(732) BOBIC OTILIA-LOREDANA, nr.
140, judeţul Gorj, , SAT VALEA
PERILOR (COMUNA CĂTUNELE)
ROMANIA

(540)

(540)
IZIDOC
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270515; 290111;
EM

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

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 270512;
270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cutii din carton sau din hârtie; desene
(cărţi); material didactic (cu excepţia
aparatelor); afişe; albume; hârtie de ambalaj;
autocolante (articole de papetărie); broşuri;
calendare; cărţi; imprimate; materiale pentru
modelaj;portrete; cărţipoştale; reprezentări
grafice; reproduceri grafice.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07666
(151) 19/11/2015
(732) HEALTH ADVISORS S.R.L., Calea
Rahovei nr. 266-268, corp 3, parter,
anexele A-B, stălpii 61/2-8, camera 17
A şi corp 3, subsol, anexele B1/2-D,
sect. 5, , BUCUREŞTI 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

în data de 19.11.2015

(210) M 2015 07667
(151) 19/11/2015
(732) ADRAGAI GEORGE, Calea Vitan
nr. 58, et. 1, ap. 9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) POSTOLE COSMIN-MIRCEA,
Drm. Funigeilor nr. 32-36, bl. C1, sc.
B, et. 2, ap. 25, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
HAPPY HOT DOG

(540)
OSTEOTAB - Menţine sănătos sistemul
osos

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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în data de 19.11.2015

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

(210) M 2015 07669
(151) 19/11/2015
(732) S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.,
Str. Mircea cel Bătrân nr. 14, Jud.
Constanţa, 905360, EFORIE SUD
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 07671
(151) 19/11/2015
(732) ASOCIATIA TEATRUL NOSTRU,
Str. Martir Remus Tasala nr. 1, sc. B,
ap. 6, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

Gamma ink

(531) Clasificare Viena:150525; 270502;
270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07670
(151) 19/11/2015
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Braşov, 500450, BRAŞOV
ROMANIA

TEATRUL NOSTRU
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

(540)
CEDAR

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii funerare.

(210) M 2015 07672
(151) 19/11/2015
(732) MILITARU MARIA CORNELIA,
Sat Gura-Vitioarei Str. Principală nr.
578, jud. Prahova, , COMUNA
GURA-VITIOAREI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07674
(151) 19/11/2015
(732) S.C. GAMA INK SERVICE S.R.L.,
Str. Mircea cel Bătrân nr. 14, Jud.
Constanţa, 905360, EFORIE SUD
ROMANIA

(540)
MARATON RAKU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
TONER ONLINE

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Toner, cerneală şi alte consumabile pentru
imprimante multifuncţionale şi copiatoare
cuprinse în această clasă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 2 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

(210) M 2015 07673
(151) 19/11/2015
(732) P A T R O N A T U L F U N E R A R
ROMÂN, Str. Mihai Viteazu nr. 41,
jud. Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07703
(151) 19/11/2015
(732) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132
LS, HOOFDDORP NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PATRONATUL FUNERAR ROMAN
finis coronat opus

(540)

(531) Clasificare Viena:050320; 090110;
170119; 250106; 270524;

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

STRADIA
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management al afacerilor; administrarea
afacerilor; servicii de afaceri comerciale;
servicii de management a relaţiilor cu clienţii;
servicii de contabilitate, consultanţă, servicii
de consultanţă şi informare toate cu privire la
afaceri şi de management al afacerilor,
servicii de managementul relaţiilor cu clienţii;
servicii analitice; analiza datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic şi
inteligenta; servicii de cercetare de piaţă;
servicii de facturare; servicii de publicitate şi
de marketing; servicii de consiliere,
informare, consultanţă şi management pentru
contractant (abonat) şi pentru semnarea de
contracte (abonamente); organizare şi
realizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial sau publicitar; stocare a datelor şi
de prelucrare a datelor; difuzarea de
publicitate şi subiecte promoţionale;
furnizarea şi difuzarea informaţiilor
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
41 Servicii referitoare la divertisment,
educaţie, activităţi sportive şi culturale;
publicarea de cărţi, ziare, reviste, buletine
informative, periodice, cataloage şi ghiduri;
publicarea de texte (altele decât textele
publicitare); publicarea de cărţi electronice,
ziare, reviste, buletine informative, periodice,
cataloage şi ghiduri on-line; furnizarea de
publicaţii electronice on-line (nu
descărcabile); servicii de biblioteca (mobilă);
biblioteci cu împrumut; servicii de reporteri
de ştiri.
42 Software nedescarcabil; software ca
serviciu (SaaS), închiriere de calculatoare;
instalarea şi întreţinerea de software de
calculator; servicii de elaborare de programe
de calculator şi de proiectare pe calculator;
toate serviciile din aceasta clasă cu privire la
calculatoare, aparate şi echipamente de calcul,
programe de calculator şi de proiectare pe

9 Aplicaţii software calculator pentru
dispozitive de telefoane inteligente şi tablete;
aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; software pentru
personalizarea, susţinerea şi gestionarea
campaniilor de publicitate şi marketing,
conţinut personalizat şi comunicaţiile
electronice, analiză datelor, inclusiv
comportamentul utilizatorilor analitic şi
inteligenta; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, difuzarea, recepţia,
stocarea, afişarea sau reproducerea de sunet,
imagini şi date; calculatoare, programe de
calculator, software de calculator, cipuri de
calculator, aparate şi instrumente pentru
codare şi decodare a semnalelor electrice;
unităţi de control de la distanţă; carduri smart,
carduri codificate; antene; antene de satelit;
cabluri; fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere; prize şi porturi; cutii de
joncţiune; benzi, discuri şi cartuşe toate pentru
stocarea sau pentru înregistrarea de date, sunet
sau imagini; filme cinematografice pregătite
pentru expoziţie; înregistrări video şi/sau
audio; dispozitive de comunicare multi-media,
dispozitive de înregistrare, transmitere,
difuzare, stocare, afişare, recepţie şi
dispozitive de reproducere, echipamente de
prelucrare a datelor; software de calculator şi
aparate şi instrumente pentru utilizarea în
legatură cu internetul; publicaţii electronice
descărcabile; piese (şi accesorii) pentru toate
bunurile menţionate anterior.
35 Comerţ electronic; servicii de publicitate
clasificate; furnizarea unei pieţe online;
furnizarea unei baze de date de căutare on-line
oferind oportunităţi de angajare; oferirea spre
vânzare şi vânzarea de bunuri în comerţul cu
amănuntul şi en-gross; servicii de publicitate,
promovare şi agenţii; închiriere de spaţii
publicitare; servicii de e-mail marketing;
servicii de marketing online; servicii de
23

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse

calculator; servicii solicitate de proiectare,
desen şi scris, pentru compilarea de pagini
web pe internet, crearea şi menţinerea site-uri
web; găzduire site-uri web ale altora; servicii
de informare incluse în această clasă.

în data de 19.11.2015

domeniul cercetării, educaţiei şi opţiunilor de
tratament cu privire la cancer; servicii de
consultanţă comercială, respectiv consultanţă
în stabilirea, gestionarea şi exploatarea
centrelor pentru tratarea cancerului;
publicitate; sponsorizare (publicitate);
organizarea de saloane sau expoziţii
profesionale în scopuri comerciale sau
publicitare; difuzare de material publicitar
(broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane);
colectare şi ordonare sistematică a datelor
intr-un fişier central; difuzare de
documentaţie publicitară, de anunţuri
publicitare şi de material publicitar, şi anume
foi volante, prospecte, eşantioane şi
imprimate; închiriere de spaţii publicitare;
rezervare de spaţii publicitare; actualizare de
documentaţie publicitară; servicii de
organizare de expoziţii cu scop publicitar;
promovare de vânzări în domeniul articolelor
legate de lupta contra cancerului; studii de
piaţă; promovarea interesului şi conştientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; desfăşurare de campanii
(promovare); servicii de consiliere şi de
consultanţă comercială, inclusiv serviciile
legate de planificarea strategică a afacerii
legate de sănătate şi îngrijirea sanătăţii.
36 Colecte de binefacere; administrarea şi
monitorizarea fondurilor caritabile; organizare
de acţiuni de colectare de fonduri; colectare
de fonduri de binefacere; organizare de
colecte; organizare de aranjamente pentru
facilitarea donaţiilor caritabile; investiţii de
capital; sponsorizare financiară; strângere de
fonduri; furnizare de finanţare pentru
cercetare medicală, cercetare academică,
burse şcolare şi burse universitare, tratamente,
pentru modernizarea şi îmbunătăţirea
clădirilor de spitale, facilităţilor spitaliere şi
spaţiilor de tratare a pacienţilor, pentru puncte

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07699
(151) 19/11/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Calea Manastur, nr. 42B,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
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)
Youth Cancer Europe
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Promovarea interesului şi conştientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; servicii de promovare privind
sensibilizarea publicului cu privire la nevoia
de prevenire a cancerului; servicii ale
asociaţiilor, şi anume promovarea intereselor
persoanelor domeniul cercetării, educaţiei şi
opţiunilor de tratament cu privire la cancer;
coordonarea relaţiilor publice/campaniilor
media pentru sensibilizarea publicului cu
privire la domeniul cercetării, educaţiei şi
opţiunilor de tratament cu privire la cancer;
coordonarea programelor de lobby pentru
sensibilizarea publicului cu privire la
24
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producţie de spectacole; publicare de texte (cu
excepţia textelor publicitare) în ziare, cărţi şi
alte produse de imprimerie; reprezentaţii
teatrale; activităţi sportive; activităţi culturale
(arte vizuale); instruire pe probleme legate de
cancer; orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării); servicii
educaţionale care promovează interesele unei
organizaţii dedicată furnizării de fonduri şi
asistenţă pentru persoanele cu cancer,
cercetarea cancerului şi supravieţuitorii
cancerului şi familiile lor; organizare şi
conducere de conferinţe, forumuri, colocvii,
seminarii, tabere.
44 Servicii de consiliere în legatură cu
cancerul; servicii medicale; sanatorii de
recuperare; programe de asistenţă pentru
pacienţi; servicii de consiliere legate de
interesele şi nevoile pacienţilor cu cancer şi
supravieţuitorilor cancerului şi familiilor lor,
administrare de programe pentru susţinerea
pacienţilor, depistarea cancerului, programe
de diagnosticare a cancerului şi de tratare a
cancerului, studii şi testări clinice referitoare
la sănătatea publică; servicii de consiliere şi
examinare psihologică pentru persoanele care
suferă de cancer; servicii de îngrijire a
sănătăţii prin psihologie emoţională; servicii
de terapie; psihoterapie; consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoţionale asociate
afecţiunilor medicale; consiliere privind
tratarea psihologică a afecţiunilor medicale;
monitorizarea pacienţilor; consiliere privind
îngrijirea pacienţilor cu cancer pentru toate
problemele sociale aparute în legatură cu
cancerul; asistenţă psihosocială; îngrijire şi
consiliere terapeutică şi medicală; informaţii
despre cancer; servicii de utilizare şi recenzie
privind serviciul medical şi consultanţă pentru
acestea.

medicale şi de infirmerie; servicii de subvenţii
financiare; furnizare de asistenţă financiară şi
informare pentru pacienţi şi familiile acestora.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; servicii
educaţionale de sprijin; organizare de întruniri
educative; publicare, inclusiv publicare
on-line; organizare şi coordonare de ateliere
de formare, colocvii, conferinţe, tabere,
forumuri, congrese, seminarii sau
simpozioane, saloane sau expoziţii
profesionale sau nu, în scopuri culturale sau
educative, în special în domeniul medical sau
al sănătăţii; organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educative în special în domeniul
medical sau al sănătăţii; organizare de
concursuri, de jocuri, de campanii de
informare şi de manifestaţii profesionale sau
nu, în scopuri culturale sau educaţionale în
domeniul medical sau al sănătăţii; informaţii
(educaţie); informaţii în materie de
divertisment, de educaţie, de prevenire şi de
sănătate, şi anume, campanii de informare cu
privire la depistarea cancerului şi informaţii şi
sensibilizare în materie de prevenirea şi
depistarea cancerului; organizarea de
competiţii sportive; organizarea de spectacole
de teatru şi alte spectacole de divertisment;
instruire în domeniul cancerului prin târguri şi
expoziţii; organizarea şi desfăşurarea de
participări la conferinţe, la congrese, la
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshop-uri; producţie de filme (aparate de
instruire şi informare); tutoriale pe probleme
legate de cancer; servicii de instruire pe
probleme legate de cancer; producţie de
programe radiofonice şi de televiziune;

˜˜˜˜˜˜˜
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de construcţii (maşini şi utilaj); motoare
electrice; motoare vibratoare; motoare liniare;
motoare suspendate; motoare de maşini;
motoare pentru compresoare; cilindri de
motoare; motoare pe gaz, altele decât cele
pentru vehicule terestre; motoare pentru bărci;
motoare de troliu; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
(părţi de motoare); motoare cu aer comprimat;
pompe de combustibil pentru motoare; pompe
de apă folosite la motoare; bobine (piese de
motoare cu combustie internă); compresor de
supraalimentare; instalaţii de pompare
(utilaje).
11 Purificatoare de aer; purificatoare de aer
(de uz casnic).

(210) M 2015 07668
(151) 19/11/2015
(732) S.C. CRIS-MOB S.R.L., Str. Iuliu
Maniu nr. 26, jud. Mehedinţi, 200226,
DR.TR.SEVERIN ROMANIA
(540)

Visoli
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Utilaje agricole; staţii cu generator electric
(utilaje); pistoane pentru compresor; aparate
de pompare (maşini); maşini şi aparate
agricole, de grădinărit şi silvice; echipament

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06384
(151) 15/06/2012
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT N.V.,
Venecoweg 26,, 9810, NAZARETH
BELGIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; preparate
gastrointestinale; cu excepţia produselor
pentru tratamentul afecţiunilor la rinichi şi cu
excepţia produselor dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
REDUGAS
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(210) M 2015 06835
(151) 06/05/2015
(732) RETAIL ROYALTY COMPANY,
101 Convention Center Drive, 89109,
LAS VEGAS S.U.A. NEVADA
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
LIVE YOUR LIFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Ochelari de soare; carduri cadou şi carduri
cu cip, codificate magnetic şi/sau electronic,
conţinând credite pentru utilizare ca bani sau
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii;
carduri cu valoare preplatită.
25 Îmbrăcăminte si accesorii, sacouri, veste,
pulovere groase, fuste, rochii, pantaloni, blugi,
şorturi, cămăşi, tricouri, tricouri de sport,
pulovere, salopete, bluze, salopete scurte,
tricouri polo, tricouri de rugby, bluze cu
spatele gol (halters), îmbrăcăminte pentru
partea superioară a corpului care lasă spatele
gol (halter tops), bluze de trening, pantaloni
de trening, şi îmbrăcăminte de lâna;
îmbrăcăminte pentru înot; îmbrăcăminte de
plajă; îmbrăcăminte pentru dormit; pijamale;

halate (robes); lenjerie de corp, sutiene, chiloţi
tip boxer, maieuri brasiere în formă de scoică
(shell bra tanks), şi bluze de corp;
îmbrăcăminte de exterior, şi anume, jachete,
veste, canadiene, paltoane, jachete scurte şi
groase de iarnă (pea coats), hanorace, mănuşi,
căşti de protecţie contra frigului pentru urechi,
bluze cu glugă (hoodies), eşarfe, si mitene;
curele (îmbrăcăminte); articole pentru
acoperirea capului, pălării, glugi, şepci, şepci
de baseball, viziere (vizors), cozoroace de
protecţie împotriva soarelui (sun visors),
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru transpiraţie
de cap şi pentru încheietura mâinii, basmale,
berete; încălţăminte şi anume sandale şi şlapi.
36 Emitere de bonuri valorice, cupoane
valorice, vouchere valorice si carduri cadou
valorice (fie electronic fie in alt mod); emitere
de carduri cadou electronice conţinând credite
pentru utilizare ca bani sau pentru
achiziţionarea de bunuri şi servicii; emitere de
bonuri, cupoane, vouchere si carduri cadou
(fie electronic fie în alt mod), toate conţinând
sau cuprinzând credite pentru utilizare ca bani
sau pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii;
furnizarea de carduri preplătite, bonuri
preplătite, cupoane preplătite şi vouchere
preplătite (fie electronic fie în alt mod).

˜˜˜˜˜˜˜

