OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 20.01.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 27.01.2015

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 20/01/2015

Cereri M|rci publicate în 27/01/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00212

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
20/01/2015 S.C. CERTA CONS S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
POARTA RAIULUI

2 M 2015 00313

20/01/2015 ASOCIATIA MAGICAMP

MagiCAMP

3 M 2015 00315

20/01/2015 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Partidul Social Democrat TSD
Tineretul Social Democra

4 M 2015 00316

20/01/2015 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PSD

5 M 2015 00317

20/01/2015 S.C. OGRADA DISTRIBUTION
S.R.L.

Ograda

6 M 2015 00318

20/01/2015 SCURTU CONSTANTIN

ASTRA DOBROGEAN{

7 M 2015 00319

20/01/2015 OPREA LIVIU

REVISTA ROAMANA DE
BIOETICA

8 M 2015 00320

20/01/2015 TANTA IONUT-CATALIN

Trupa Vers us band din Suceava

9 M 2015 00321

20/01/2015 S.C. PRO LANGUAGE S.R.L.

proLanguage language
excellence

10 M 2015 00322

20/01/2015 S.C. TERAPIA S.A.

Terapia a SUN PHARMA
company

11 M 2015 00323

20/01/2015 ZAMFIR MARIUS

DINAMO NOUA GENERATIE
SCOALA DE FOTBAL PENTRU
COPII SI JUNIORI BUCUREÔTI

12 M 2015 00324

20/01/2015 S.C. DA YUN HE
INTERNATIONAL S.R.L.

FOREST MATE

13 M 2015 00325

20/01/2015 S.C. MARRIS S.R.L.

KULTURKOMBINAT

14 M 2015 00326

20/01/2015 STADA M & D S.R.L.

HIBISTAD forte

15 M 2015 00327

20/01/2015 EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY

TAROT

16 M 2015 00328

20/01/2015 AXIAL KFT

mAXI-NET

17 M 2015 00329

20/01/2015 EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY

EPILOG

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 00330

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
20/01/2015 S.C. SABIO COSMETICS S.R.L.

Sabio

19 M 2015 00331

20/01/2015 S.C. HTP MEDICAL S.R.L.

HTP Medical

20 M 2015 00332

20/01/2015 EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY

ARKEM

21 M 2015 00333

20/01/2015 GHETE MIRCEA RAUL

PARTIDUL NATIONAL
DEMOCRAT; PND; PN-D

22 M 2015 00334

20/01/2015 ZERGHE LENUÚA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

BELLA ITALIA

23 M 2015 00335

20/01/2015 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMANIA

ORIZINT LITERAR

24 M 2015 00336

20/01/2015 GHINTUIAL{ RALUCA IOANA

CRYO

25 M 2015 00337

20/01/2015 CLINICA SOMESAN

CLINICA SOMEÔAN

26 M 2015 00338

20/01/2015 S.C. SADO ALINA IMPEX S.R.L.

Sado Alina Inspir|m afacerea
dumneavoastr|

27 M 2015 00339

20/01/2015 S.C. SADO ALINA IMPEX S.R.L.

MT Documentum Controlul
documentelor dumneavoastr|

28 M 2015 00340

20/01/2015 NEAGU AURELIAN

ViaÛ| Bun|

29 M 2015 00341

20/01/2015 S.C. Clinica de Age Management
S.R.L.

Age Management Clinic

30 M 2015 00342

20/01/2015 AI-IOANII M{RUÚ{ ANDREEA
GUÚ{ SERGIU ADRIAN
IONESCU R{ZVAN ALEX

frubun din tot ce e mai bun

31 M 2015 00343

20/01/2015 VIRGILIU STEFAN DUMITRASCU Asociatia Profesionistilor din
Industria Ospitalitatii

32 M 2015 00344

20/01/2015 VIRGILIU STEFAN DUMITRASCU Asociatia WSET Romania

33 M 2015 00345

20/01/2015 CLUSIUM N CONTIMEX S.R.L.

ANNA MISCHIN

34 M 2015 00346

20/01/2015 POP LAURIAN CLAUDIU

arena atelier de proiectare

35 M 2015 00347

20/01/2015 S.C. UGO HOLDER GROUP
S.R.L.

BEST CLEANING EXPERTS
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Denumire
Marc|
(540)
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9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorate, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale.
35 Publicitate electorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.

(210) M 2015 00212
(151) 20/01/2015
(732) S.C. CERTA CONS S.R.L., Str.
Parau Lui Mihai, nr. 21B, Jud. Alba, ,
VINTU DE JOS ROMANIA
(540)
POARTA RAIULUI

41 Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale.
45 Servicii juridice, organizarea de
evenimente (cu excepţia celor cuprinse în
clasa 41) cu scop social, de protecţie, de
mediere, cluburi de întâlniri, aranjarea de
întâlniri.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00316
(151) 20/01/2015
(732) P A R T I D U L
SOCIAL
DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 01146, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 00315
(151) 20/01/2015
(732) P A R T I D U L
SOCIAL
DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 01146, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

PSD
Partidul Social Democrat TSD Tineretul
Social Democra

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:050501; 260418;
270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate:roşu, alb
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(531) Clasificare Viena:050501; 260118;
270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorate, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale.
35 Publicitate electorală prin mass-media,
gestiunea afacerilor comerciale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.

(531) Clasificare Viena:260201; 270502;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00338
(151) 20/01/2015
(732) S.C. SADO ALINA IMPEX S.R.L.,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3,
sc. 2, et. 8, ap. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

41 Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe şi
congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale.
45 Servicii juridice, organizarea de
evenimente (cu excepţia celor cuprinse în
clasa 41) cu scop social, de protecţie, de
mediere, cluburi de întâlniri, aranjarea de
întâlniri.
˜˜˜˜˜˜˜

Sado Alina Inspirăm afacerea
dumneavoastră

(210) M 2015 00337
(151) 20/01/2015
(732) CLINICA SOMESAN, Str. Aleea
Marasti nr. 1, judeţul Maramureş,
430352, BAIA MARE ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru
(531) Clasificare Viena:020701; 090507;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.

CLINICA SOMEŞAN
(591) Culori revendicate:gri (pantone 622C),
kaki (pantone 627C)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00339
(151) 20/01/2015
(732) S.C. SADO ALINA IMPEX S.R.L.,
Şos. Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3,
sc. 2, et. 8, ap. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 00340
(151) 20/01/2015
(732) NEAGU AURELIAN, Str. I. Ghe
Duca nr. 81D, bl. L45, sc. A, ap. 40,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(540)

MT Documentum Controlul
documentelor dumneavoastră

Viaţă Bună
(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru, maro, galben, portocaliu,
mov

(591) Culori revendicate:turqoise, verde
închis, negru, alb
(531) Clasificare Viena:200701; 270508;
290114;

(531) Clasificare Viena:050105; 270508;
290115;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:270508; 270515;
290115;

(210) M 2015 00341
(151) 20/01/2015
(732) S.C. Clinica de Age Management
S.R.L., Str. Londra nr. 36A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00317
(151) 20/01/2015
(732) S.C. OGRADA DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Cireşului, nr. 34D, Jud.
Ilfov, , DOBROEŞTI ROMANIA

Age Management Clinic
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 00313
(151) 20/01/2015
(732) ASOCIATIA MAGICAMP, Str.
Noua, nr. 12, Jud. Dâmboviţa, 137055,
BRANESTI ROMANIA

Ograda

(540)
(591) Culori
megru

revendicate:roşu,

galben,

(531) Clasificare Viena:030703; 270503;
270508; 290112;

MagiCAMP

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;

(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis, albastru închis (pantone
072C), verde deschis, roz
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ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 00319
(151) 20/01/2015
(732) OPREA LIVIU, Str. Ralet Dimitrie
nr. 7, sc. A, ap. 3, Jud. Iaşi, , IAŞI
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 00318
(151) 20/01/2015
(732) SCURTU CONSTANTIN, Str.
Eliber[rii, nr. 10, bl. I, sc. B, et. 2, ap.
23, Jud. Constanta, , CONSTANTA
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)
REVISTA ROAMANA DE BIOETICA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, du măsurare, de cântărire, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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);

ASTRA DOBROGEANĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale de instruire sau învăţământ ( cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tijografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

(210) M 2015 00321
(151) 20/01/2015
(732) S.C. PRO LANGUAGE S.R.L., Str.
Someşului nr. 3, ap. 2, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00320
(151) 20/01/2015
(732) TANTA IONUT-CATALIN, Str.
Putna nr. 8, bl. A05, sc. A, et. 2, ap.
12, Jud. Suceava, , SUCEAVA
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)

proLanguage language excellence
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), gri (pantone 425C)
(531) Clasificare Viena:261325; 270507;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de

Trupa Vers us band din Suceava
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2015 00322
(151) 20/01/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii
nr.124, Judeţul Cluj, 400632, CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

Terapia a SUN PHARMA company
(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis, gri
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; alimente şi 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de uz sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie com birou (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de alatorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2015 00323
(151) 20/01/2015
(732) ZAMFIR MARIUS, Str. Nicolae
Zamfir, nr. 7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

DINAMO NOUA GENERATIE
SCOALA DE FOTBAL PENTRU COPII
SI JUNIORI BUCUREŞTI
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 270502;
270515; 290113;

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00324
(151) 20/01/2015
(732) S . C .
DA
YUN
HE
INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Bucureşti-Giurgiu nr. 264A, Judeţul
Ilfov, , 1 DECEMBRIE ROMANIA
(540)

(210) M 2015 00342
(151) 20/01/2015
(732) AI-IOANII MĂRUŢĂ ANDREEA,
Str. Slt. Mihai Cristian Oancea nr. 2,
bl. 2, sc. 5, et. 3, ap. 94, judeţul Gorj,
, TÎRGU JIU ROMANIA
(732) GUŢĂ SERGIU ADRIAN, Str.
Olteţului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 1,
judeţul Gorj, , TÎRGU JIU
ROMANIA
(732) IONESCU RĂZVAN ALEX, Bld.
Ecaterina Teodoroiu, bl. 3A, sc. 1, ap.
9, judeţul Gorj, , TÎRGU JIU
ROMANIA

FOREST MATE

(540)
(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:050116; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
frubun din tot ce e mai bun

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:030503; 270508;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni
pentru păr; pastă de dinţi, preparate pentru
11
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igiena gurii.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; târguri şi expoziţii
cu caracter comercial şi publicitar.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00344
(151) 20/01/2015
(732) V I R G I L I U
STEFAN
DUMITRASCU, Str. Ion Minulescu
nr. 10, bl. B10, sc. A, ap. 6, et. 1,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA
(540)
Asociatia WSET Romania
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00345
(151) 20/01/2015
(732) CLUSIUM N CONTIMEX S.R.L.,
Str. Republicii nr. 109, et. 1, ap. 2,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) OSTER - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiştei nr. 35
, ap. 23, et. 4, sector 2 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 00343
(151) 20/01/2015
(732) V I R G I L I U
STEFAN
DUMITRASCU, Str. Ion Minulescu
nr. 10, bl. B10, sc. A, ap. 6, et. 1,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA
(540)
Asociatia Profesionistilor din Industria
Ospitalitatii

ANNA MISCHIN
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperire capului.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
12
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(210) M 2015 00346
(151) 20/01/2015
(732) POP LAURIAN CLAUDIU, Str.
G-ral Mociurschi nr. 10, bl. 1, sc. A,
ap. 2, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA

(210) M 2015 00347
(151) 20/01/2015
(732) S.C. UGO HOLDER GROUP
S.R.L., Str. Vintila Mihailescu nr. 16,
bl. 70, sc. 2, et. 8, ap. 108, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

arena atelier de proiectare
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
290112;

BEST CLEANING EXPERTS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2925C)
(531) Clasificare Viena:260301; 260307;
270507; 270511; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de curăţenie; curăţenie în spaţiile
comerciale; servicii de curăţenie domestică;
servicii de curăţenie a şcolilor; întreţinere de
maşini pentru curăţenie; servicii de curăţenie
pentru birouri; servicii de curăţenie pentru
hoteluri; furnizare de servicii de curăţenie;
servicii de curăţenie pentru case particulare;
servicii de curăţenie şi de portărie; servicii de
curăţenie pentru case din complexe

˜˜˜˜˜˜˜
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rezidenţiale; servicii de curăţenie pentru
birouri, pe bază de contract; servicii de
curăţenie pentru cluburi, pe baza de contract;
servicii de curăţenie pentru centrele de
divertisment, pe bază de contract; construcţii;
servicii de curăţare a birourilor.

(210) M 2015 00326
(151) 20/01/2015
(732) STADA M & D S.R.L., B-dul Splaiul
Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2,
ap. 38, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00325
(151) 20/01/2015
(732) S.C. MARRIS S.R.L., Piaţa Alba
Iulia nr. 5, bl. i4, sc. 1, ap. 58, sector
3, 031104, BUCUREŞTI ROMANIA

HIBISTAD forte

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pentru tratamentul
şi/sau prevenirea infecţiilor urinare.

(540)
KULTURKOMBINAT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)
(740)

˜˜˜˜˜˜
M 2015 00327
20/01/2015
EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street,,
19898, WILMINGTON S.U.A. DE
S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
TAROT

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00332
(151) 20/01/2015
(732) EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street,,
19898, WILMINGTON S.U.A. DE
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00335
(151) 20/01/2015
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN
ROMANIA, Str. Calea Victoriei nr.
133, sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

ORIZINT LITERAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00328
(151) 20/01/2015
(732) AXIAL KFT, Str. Szegedi ut, nr. 147,
6500, UNGARIA UNGARIA HU
(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)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00329
(151) 20/01/2015
(732) EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street,,
19898, WILMINGTON S.U.A. DE
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
EPILOG
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Erbicide.

mAXI-NET
(591) Culori revendicate:verde crud, verde
deschis (vernil), kaki, maro, albastru
închis, negru
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;
290115;

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de procesare a datelor;
software-uri pentru calculator (înregistrate);
software-uri pentru navigare; software-uri
pentru navigare; software-uri pentru scopuri
de navigare şi localizare; sisteme de
poziţionare globală; sisteme de poziţionare
globală electronice; aparate GPS; dispozitive
pentru orientare, direcţionare, urmărire,
localizare şi creare hărţi pentru maşini
agricole şi vehicule.
39 Servicii de GPS (Global Positioning
System); servicii de navigare pentru maşini
agricole şi vehicule; servicii de poziţionare
(servicii de navigare); planificarea rutei
(servicii de navigare); semnalizare GPS şi
servicii de reţea.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00330
(151) 20/01/2015
(732) S.C. SABIO COSMETICS S.R.L.,
Bd. Aviatorilor nr. 66, et. 2, ap. 6,
sector 1, 011865, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00331
(151) 20/01/2015
(732) S.C. HTP MEDICAL S.R.L., Str.
Olăneşti nr. 2, bl. 43, sc. 1, etaj 5, ap.
32, sector 6, , BUCUREŞTI
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)

HTP Medical
(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

Sabio
(531) Clasificare Viena:050314; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
16
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acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00333
(151) 20/01/2015
(732) GHETE MIRCEA RAUL, Str.
Gheorghe Doja nr. 119A, judeţul
Sălaj, , ZALĂU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00334
(151) 20/01/2015
(732) Z E R G H E
L E N U Ţ A
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Moldovei nr.
68, bl. QR4, ap. 2, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA

(540)
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT;
PND; PN-D

(540)
(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 mobilierului);
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

BELLA ITALIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi
nealcoolice cu specific italienesc (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prin lanţ de
magazine, cataloage de vânzare, prin mijloace
electronice.
39 Servicii de transport, ambalare, depozitare
şi distribuţia produselor alimentare, a
băuturilor alcoolice şi nealcoolice cu specific
italienesc.

˜˜˜˜˜˜˜

17

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 20/01/2015

(210) M 2015 00336
(151) 20/01/2015
(732) GHINTUIALĂ RALUCA IOANA,
Str. Alexandru cel Bun nr. 35, bl. X2,
et. 3, ap.2 (14), judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Creearea şi mentenanţa website-urilor
pentru alţii; găzduirea site-urilor web, servicii
de protecţie anti-virus pentru computere;
design de arte grafice, recuperarea datelor
computerizate; convertirea datelor sau
documentelor din medii fizice în medii
electronice; digitalizarea documentelor.

˜˜˜˜˜˜˜
CRYO

18

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII PERIOADEI
DE OPOZITII/OBSERVATII

(210) M 2014 07218
(151) 13/09/2012
(732) SOCIETE DE RECHERCHE
COSMETIQUE S.A.R.L., 7A, rue
Robert Stumper, L-L2557,
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREÔTI
(540)
PRODIGIEUSE

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Cosmetice; parfumerie, ap| de toalet|, ap|
de colonie, deodorante de corp; uleiuri
esenÛiale; s|punuri, lapte de toalet|; creme,

geluri, lapte, loÛiuni, m|Õti, pomezi, pudre Õi
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
produse cosmetice anti-riduri; produse
cosmetice pentru îngrijirea buzelor; produse
cosmetice de protecÛie solar|, produse
cosmetice pentru bronzarea pielii, produse
cosmetice dup| expunerea la soare; preparate
cosmetice pentru sl|bire; produse epilatoare;
loÛiuni pentru p|r, produse capilare Õi anume
preparate pentru îngrijirea p|rului Õi a pielii
capului; preparate cosmetice pentru baie;
produse de machiaj Õi produse de demachiere;
produse pentru ras Õi produse dup| ras;
batistuÛe Õi ÕerveÛele impregnate cu loÛiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

ERATA
Referitor la Depozitul M 2015/00232 înregistrat in data 15/01/2015, publicat in data de
22/01/2015, dintr-o eroare, produsele claselor au fost gresit enuntate.
Clasele de mai jos sunt conform cu cele solicitate pe cererea de înregistrare.
Clasa 3. Preparate/produse si substanţe de
toaleta nemedicinale; preparate/produse si
substanţe pentru infrumusetare; cosmetice;
uleiuri esenţiale; uleiuri de masaj; produse de
aromaterapie; deodorante pentru uz personal;
produse antiperspirante; produse si substanţe
pentru bronzat si pentru protecţie solara;
preparate si substanţe depilatoare; pudre.creme
si lotiuni; săpunuri si sampoane;
preparate/produse pentru bărbierit si după
bărbierit; preparate si substanţe pentru tratarea,
i n g r i j i r e a
s i
a s p e c t u l
pielii,corpului,fetei,ochilor,parului,dinţilor,
buzelor si unghiilor; balsam de buze;
preparate/produse pentru dus si baie; uleiuri de
baie si săruri de baie; pudra de talc; produse de
hidratare; uleiuri si creme nemedicinale pentru
bebeluşi; şervetele nemedicinale si şervetele
impregnate cu produse cosmetice.
Clasa 5 Preparate/produse şi substanţe
farmaceutice; medicinale, veterinare,
homeopate, alopatice, curative, dietetice şi
sanitare; vitamine şi nutrienţi; suplimente
alimentare; suplimente minerale; băuturi
medicinale (medicated drinks), produse de
cofetărie medicinală, capsule cu gel
medicinale, gumă de mestecat medicinală,
pastile medicinale şi alimente medicinale;
balsamuri medicinale; dezinfectante;
antiseptice; băuturi medicinale (medicinal
drinks); suplimente dietetice; produse
alimentare nutriţional fortificat; preparate de
diagnosticare pentru uz medical.
Clasa 29 Produse lactate; băuturi lactate;
băuturi pe bază de lapte; alimente şi băuturi
incluse în această clasă.
Clasa 30 Cafea, ceai, ceai din ierburi/plante;
infuzii/ceaiuri(tisanes); băuturi şi
infuzii(infusions)nemedicinale; preparate
aromatice pentru prepararea ceaiurilor/

infuziilor (tisanes) şi infuziilor (infusions)
nemedicinale; plante medicinale (herbs)
uscate şi conservate; preparate din cereale;
ciocolată; pastile; bomboane (dulciuri); gumă
de mestecat, produse de cofetărie
(confectionery), produse snacks (gustări);
alimente şi băuturi incluse în această clasă;
esenţe pentru alimentaţie/mâncare; preparate
de origine naturală pentru folosire în
prepararea băuturilor; ingrediente, arome si
aditivi pentru băuturi; alimente şi băuturi
preparate din produsele menţionate neincluse
în alte clase.
Clasa 31 Ierburi/plante aromatice (herbs);
seminţe, produse alimentare, bauturi, infuzii şi
ceaiuri/infuzii (tisanes) pentru animale şi
animale de companie; aditivi alimentari şi
suplimente alimentare pentru animale şi
animale de companie; alimente şi băuturi
incluse în această clasă; alimente şi băuturi
preparate din produsele menţionate neincluse
în alte clase.
Clasa 32 Ape minerale si aerate/gazoase
(mineral and aerated waters), băuturi
nealcoolice; siropuri si alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; preparate/ produse de
origine naturala pentru a fi utilizate la
fabricarea băuturilor; ingrediente,arome si
aditivi pentru băuturi; toate produsele
menţionate anterior făcute din flori.
Clasa 33. Băuturi alcoolice infuzate cu plante,
flori şi ierburi (herbs) pentru consum sub
formă de picături în cantităţi minime şi făcute
din flori; toate bunurile menţionate făcute din
flori.

˜˜˜˜˜˜˜

