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Cereri M|rci publicate în data de 02/12/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07565 23/11/2015 POCOL SEPTIMIU ADRIAN VineDuba Servicii Transport

2 M 2015 07738 21/11/2015 DRAGNE GEORGE fishpointer.com

3 M 2015 07739 23/11/2015 S.C. GELD INC S.R.L. ÔCOALA DE SOFERI ZEBRA

4 M 2015 07740 23/11/2015 PINTEA ALEXANDRA MARIA mame de poveste

5 M 2015 07741 23/11/2015 ASOCIATIA MARELE ORIENT AL
ROMANIEI

MAREA LOJA A ROMANIEI

6 M 2015 07742 23/11/2015 S.C. APT SECURITY SYSTEMS
S.R.L.

APT SECURITY SYSTEMS

7 M 2015 07743 23/11/2015 DIVIZIA INTERNATIONALA DE
SECURITATE

DIVIZIA DIS INTERNATIONALA
DE SECURITATE

8 M 2015 07744 23/11/2015 S.C. COMPLET ELECTROSERV
S.A.

V VORTEX

9 M 2015 07745 23/11/2015 S.C. DIVIZIA DE SUNET SI
SPECTACOLE S.R.L.

SOUND DIVISION

10 M 2015 07746 23/11/2015 S.C. BMG SECURITY S.R.L. BMG SECURITY

11 M 2015 07747 23/11/2015 S.C. GHEPARD GUARD
SECURITY S.R.L.

GHEPARD GUARD SECURITY

12 M 2015 07748 23/11/2015 RADU A. CORINA P.F.A. VISUAL OUTCASTS

13 M 2015 07749 23/11/2015 S.C. ROMANIAN BUSINESS
CONSULT S.R.L.

LogIQ

14 M 2015 07750 23/11/2015 FUNDATIA PENTRU
COMUNITATE

Permis pentru viitor

15 M 2015 07751 23/11/2015 SÎNT{M{RIAN LORIN LUCIAN lentila de noapte

16 M 2015 07752 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. MetART

17 M 2015 07753 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. FixART

18 M 2015 07754 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. ARTHUR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada
 21-25/11/2015

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2015 07755 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. ARTHUR

20 M 2015 07756 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. ARTHUR TEHNOMARKET

21 M 2015 07757 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. DizART

22 M 2015 07759 23/11/2015 K.T PRO CONSULTING S.R.L. ClickART

23 M 2015 07760 23/11/2015 S.C. AGROAKTUAL IMPEX S.R.L. VIN DE COLECTIV

24 M 2015 07761 23/11/2015 S.C. TOMMOPRODUCTION
S.R.L.

Blue Steven

25 M 2015 07762 23/11/2015 S.C. TOMMOPRODUCTION
S.R.L.

Seeya

26 M 2015 07763 23/11/2015 S.C. TOMMOPRODUCTION
S.R.L.

LETTY

27 M 2015 07764 23/11/2015 S.C. TOMMOPRODUCTION
S.R.L.

OMAR

28 M 2015 07765 23/11/2015 SABDES S.R.L. SABINNE

29 M 2015 07767 23/11/2015 SERBAN ADRIANA MARINELA KIKI RIKI

30 M 2015 07768 23/11/2015 S.C. SUPERFOOD COMPANY
S.R.L.

SF SUPER FOOD COMPANY

31 M 2015 07769 23/11/2015 S.C. TEMAD CO S.R.L. PROCOLOR

32 M 2015 07770 23/11/2015 S.C. IZOCON MC S.R.L. IZOCON MC www.izocon.ro

33 M 2015 07771 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Hai la Birou mix gustos BELÔUG
DIN NATUR{ SOLARIS

34 M 2015 07772 23/11/2015 CHIONCEL CRISTIANA C CHRISTIANA PE DRUM
ORTODOX, SPRE O VIAÚ{
CURAT{

35 M 2015 07773 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Hai la Drum mix gustos BELÔUG
DIN NATUR{ SOLARIS

36 M 2015 07774 23/11/2015 S.C. SECURITY LOGISTICS &
INTERVENTION S.R.L.

Security Logistics & Intervention
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37 M 2015 07775 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Hai la Fitness mix cu Energie
BELÔUG DIN NATUR{ SOLARIS

38 M 2015 07776 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Hai la Õcoal| mix s|n|tos
BELÔUG DIN NATUR{ SOLARIS

39 M 2015 07777 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. M|ciniÕ pentru L|ptic 8 Cereale
BELÔUG DIN NATUR{ SOLARIS

40 M 2015 07778 23/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. M|ciniÕ pentru L|ptic cu mei Õi
orez Integral BELÔUG DIN
NATUR{ SOLARIS

41 M 2015 07779 23/11/2015 S.C. Q HOLIDAY SOLUTIONS
S.A.

Q-holiday

42 M 2015 07780 23/11/2015 MAHMOUDZADEH SISTANI
SEYED MOHAMMADHOSSEIN

UMBRA PRASIA GLASS

43 M 2015 07781 23/11/2015 SZÖGI ANDREEA AES AGRO ETAL SEM

44 M 2015 07782 23/11/2015 S.C. TEO TUR RENT S.R.L. Teo Tur

45 M 2015 07783 23/11/2015 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

CRIS-TIM

46 M 2015 07784 23/11/2015 S.C. FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY 1993 S.R.L.

TRACIA

47 M 2015 07785 23/11/2015 S.C. LPG STAR ENERGY S.R.L. OptiMAX GPL

48 M 2015 07786 23/11/2015 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI

MMB - ARHIEPISCOPIA
IAÔILOR

49 M 2015 07787 23/11/2015 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

SWEET APPETIT

50 M 2015 07788 24/11/2015 S.C. COLDEX S.R.L. THERMEX

51 M 2015 07789 23/11/2015 S.C. INVENTUM MEDIA S.R.L. S

52 M 2015 07790 24/11/2015 PETRESCU CRISTIAN DAN SYNTAXIS

53 M 2015 07791 24/11/2015 S.C. CASTOR HIPS S.R.L. CH Chambers

54 M 2015 07792 24/11/2015 S.C. CORA TRADE CENTER
S.R.L.

ctc STORE
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55 M 2015 07793 24/11/2015 S.C. CORA TRADE CENTER
S.R.L.

NE PLACE CALITATEA Ôl
SUNTEM DIFERIÚI!

56 M 2015 07794 24/11/2015 PENCA LAURENTIU CORPCONSTRUCT

57 M 2015 07795 24/11/2015 NOVARTIS AG MIGDALETTE

58 M 2015 07796 24/11/2015 NOVARTIS AG DOLIPS

59 M 2015 07797 24/11/2015 S.C. ROPHARM COMPANY
S.R.L.

TAFLOPRESS DUO

60 M 2015 07798 24/11/2015 AZARMANECHE DARCO DIVE SYSTEMS

61 M 2015 07799 24/11/2015 AZARMANECHE DARCO

62 M 2015 07801 24/11/2015 TORNGHIBEL SILVIU Graveaz| Povestea Ta

63 M 2015 07802 24/11/2015 S.C. IOR S.A. LUTAZ

64 M 2015 07803 24/11/2015 TORNGHIBEL SILVIU Maria's LadyBugs

65 M 2015 07804 24/11/2015 B{BEANU IONELA BRANDS STOCKS
MANAGEMENT EUROPE

66 M 2015 07805 24/11/2015 B{BEANU IONELA BSM EUROPE

67 M 2015 07806 24/11/2015 British American Tobacco (Brands)
Inc.

KENT NANOTEK

68 M 2015 07807 24/11/2015 FILIPIUC CIPRIAN IMAMED BUCURA-TE DE
SANATATE

69 M 2015 07808 24/11/2015 S.C. ELPROF S.A. TELEDIM

70 M 2015 07809 24/11/2015 MIRCEA DANA INSTITUTUL ROMÂN DE
BIOECONOMIE

71 M 2015 07811 24/11/2015 ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC
RELATIONS S.R.L.

#goodaffairs public
communication

72 M 2015 07812 24/11/2015 S.C. ROCATIL PIESE DE SCHIMB
S.R.L.

BLUMAQ
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73 M 2015 07813 24/11/2015 S.C. DACARTO INSTAL SRL-D TERMOLIFE

74 M 2015 07814 24/11/2015 S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION
S.R.L.

SanQ

75 M 2015 07815 25/11/2015 FUNDATIA PENTRU
COMUNITATE

Jogosítvány a jövohöz

76 M 2015 07816 25/11/2015 FUNDATIA PENTRU
COMUNITATE

License for the Future

77 M 2015 07817 25/11/2015 S.C. NEW MINDS CONCEPT
S.R.L.

COLTUL DE FRUMUSETE.RO

78 M 2015 07818 25/11/2015 S.C. PROFMAX SOLUTIONS
S.R.L.

KRISTAL sal| de jocuri

79 M 2015 07819 25/11/2015 LARYDONA COM S.R.L. ORGANZA

80 M 2015 07820 25/11/2015 S.C. CARMITA CLASSIC S.R.L. 100% natural GREEN NATURAL
OIL

81 M 2015 07821 25/11/2015 S.C. TERMOPLAST S.R.L. Ferestre frumoase,case
sanatoase

82 M 2015 07822 25/11/2015 S.C. TERMOPLAST S.R.L. ferestrefrumoase.ro

83 M 2015 07823 25/11/2015 S.C. TERMOPLAST S.R.L. sudurainvizibila.ro

84 M 2015 07824 25/11/2015 CATALIN-ADRIAN PETRISOR PRIMA CLINIC

85 M 2015 07825 25/11/2015 S.C. COZLA S.A. HB Boutique Hotel BARON

86 M 2015 07826 25/11/2015 L.H. EL INVESTMENT S.R.L. L.H. EL GROUP

87 M 2015 07827 25/11/2015 OPRIÔAN RALUCA MARIA
P{DURARU DAN NICOLAE
ANDRONIC OCTAVIAN

Romanian Journal of
Psycho-Oncology

88 M 2015 07830 25/11/2015 HAPPENINGS S.R.L. Happenings

89 M 2015 07831 25/11/2015 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(SOCIAL-LIBERAL)

Bucuria de a fi propriul t|u st|pân

90 M 2015 07832 25/11/2015 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. PROFECUND

91 M 2015 07833 25/11/2015 BALOGH CSABA-DIONISIE HABITAT RESIDENCE
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92 M 2015 07834 25/11/2015 MISS MARY A LITTLE S.R.L. MISS MARY A LITTLE

93 M 2015 07835 25/11/2015 S.C. REAL COMPANY S.R.L. TOPOVO

94 M 2015 07836 25/11/2015 IOSIF FLORIAN CATALIN axigo

95 M 2015 07837 25/11/2015 RAGEA MIHAI-GHEORGHE COMPOZITOR

96 M 2015 07838 25/11/2015 BONDOC C{T{LIN Bebeca.ro

97 M 2015 07839 25/11/2015 POPA IOAN Transavia

98 M 2015 07840 25/11/2015 Unilever N.V. Sunlight Cif

99 M 2015 07841 25/11/2015 S.C. WIND SPEED S.R.L. FAMILIA Bauer REÚETE DE
ZESTRE

100 M 2015 07842 25/11/2015 FILIP GEORGE-NISTOR VOCEA S{TM{RENILOR

101 M 2015 07843 25/11/2015 MOISA MIHAELA English COOL CAMP FUN4U

102 M 2015 07845 25/11/2015 S.C. HARGITA HOLDING
IMPORT-EXPORT S.R.L.

H HARGHITA HOLDING
integrated clearing solutions

103 M 2015 07846 25/11/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Intr| în familia Solaris!

104 M 2015 07847 25/11/2015 BERECZKI KOVACS ATTILA atúr+

105 M 2015 07848 25/11/2015 S.C. LXL INVEST PROIECT
SOLUTIONS S.R.L.

KinderStar Ôcoal| Primar|

106 M 2015 07849 25/11/2015 S.C. TERRA RADIO S.R.L. TERRA

107 M 2015 07850 25/11/2015 S.C. TOP TRUCK GEAR S.R.L. TOPbearings

108 M 2015 07851 25/11/2015 S.C. MATSAN S.R.L. 1000mester



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in perioada
 21-25/11/2015

7

(210) M 2015 07565
(151) 23/11/2015
(732) POCOL SEPTIMIU ADRIAN, Str.

Vasile Lucaciu nr. 44, Judeţul Cluj,
400270, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

VineDuba Servicii Transport

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07738
(151) 21/11/2015
(732) DRAGNE GEORGE, Str. Bucureşti,

nr. 61, bl. 61/2D, sc. D, ap. 36, Jud.
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

fishpointer.com

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:030924; 241725;

260115; 260703; 270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07749
(151) 23/11/2015
(732) S.C. ROMANIAN BUSINESS

CONSULT S.R.L., Splaiul Unirii
Tronson 3 Dreapta nr. 8, bl. B4, Parter
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LogIQ

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260504; 270508;

270509; 290112;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07750
(151) 23/11/2015
(732) F U N D A T I A  P E N T R U

COMUNITATE, Str. Regele
Ferdinand, nr. 25, Jud. Cluj, 400110,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Permis pentru viitor

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

41 Instruire.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07751
(151) 23/11/2015
(732) SÎNTĂMĂRIAN LORIN LUCIAN,

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 64,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

lentila de noapte

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

531) Clasificare Viena:020904; 260104;
261501; 290112;  

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

9 Lentile corectoare de dioptrii; lentile de
contact.
35 Promovarea; vânzarea en-gros, en-detail
sau prin alte mijloace de vânzare on-line a
produselor menţionate în clasa 9; regruparea
în avantajul terţilor a produselor menţionate în
clasa 9 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii oftalmologice; servicii de
informare privind lentilele corectoare de
dioptrii şi lentilele de contact; ajustare lentile
de contact.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07752
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MetART

(591) Culori revendicate:vernil închis, vernil
deschis

  
(531) Clasificare Viena:070311; 070312;

070325; 270315; 270508; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Dibluri speciale (din plastic) cu cui metalic
pentru termoizolaţie, folosite în construcţii.
20 Dibluri nemetalice.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor speciale (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07770
(151) 23/11/2015
(732) S.C. IZOCON MC S.R.L., Str.

Varianta Nord nr. 2, Judeţul Călăraşi,
, CĂLĂRAŞI ROMANIA 

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

(540)

IZOCON MC www.izocon.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

260115; 260124; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07771
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Hai la Birou mix gustos BELŞUG DIN
NATURĂ SOLARIS

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

050724; 250119; 260418; 270501;
270509; 270515; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; amestecuri de fructe uscate; nuci
comestibile; amestecuri de fructe şi nuci
preparate; batoane pe bază de nuci şi seminţe;
seminţe comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; biscuiţi; biscuiţi mixti; biscuiţi cu
fructe; sărăţele; grisine; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate;
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie); seminţe de cereale procesate;
batoane aperitiv pe bază de seminţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07772
(151) 23/11/2015
(732) CHIONCEL CRISTIANA, Str.

Constantin Leca nr. 2, bl. 66E, sc. 1,
et. 1, ap. 7, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

C CHRISTIANA PE DRUM ORTODOX,
SPRE O VIAŢĂ CURATĂ
  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

250113; 250125; 270511; 270521;  

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

16 Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; servicii ale agenţiilor de
publicitate, precum servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă sau
distribuirea de mostre; conducerea şi
administrarea afacerilor; servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
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comunicări scrise cu înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
lucrări de birou; servicii de prelucrare de texte
şi de gestionare de fişiere informatice. 
38 Telecomunicaţii; transmisii radio,
teledifuzare, teledifuzare prin cablu, servicii
de comunicaţie pentru telefoane mobile,
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
transmitere de date în flux continuu;
comunicaţii radio. 
39 Transportul; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
- internet.
43 Restaurante; cazare temporară; servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau de agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07753
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FixART

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:070311; 270508;

290113;  

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

19 Dibluri premium (din plastic) pentru
izolaţii, folosiţi în construcţii.
20 Dibluri nemetalice.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor premium (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07773
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Hai la Drum mix gustos BELŞUG DIN
NATURĂ SOLARIS

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

050724; 250119; 260418; 270501;
270515; 290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; amestecuri de fructe uscate; nuci
comestibile; amestecuri de fructe şi nuci
preparate; batoane pe bază de nuci şi seminţe;
seminţe comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; biscuiţi; biscuiţi mixti; biscuiţi cu
fructe; sărăţele; grisine; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate;
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie); seminţe de cereale procesate;
batoane aperitiv pe bază de seminţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07754
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTHUR

(591) Culori revendicate:gri, galben
  
(531) Clasificare Viena:260411; 260725;

261325; 261511; 261525; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

20 Dibluri (din plastic) pentru termoizolaţie.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07774
(151) 23/11/2015
(732) S.C. SECURITY LOGISTICS &

INTERVENTION S.R.L., Str.
Portului nr. 56, parter, birourile 7+9,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

Security Logistics & Intervention

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030601; 030625;

031324; 240105; 240113; 290113;  

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

38 Telecomunicaţii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07775
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Hai la Fitness mix cu Energie BELŞUG
DIN NATURĂ SOLARIS

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

050724; 250119; 260418; 270501;
270509; 270515; 290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile; amestecuri de fructe uscate; nuci
comestibile; amestecuri de fructe şi nuci
preparate; batoane pe bază de nuci şi seminţe;
seminţe comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; biscuiţi; biscuiţi mixti; biscuiţi cu
fructe; sărăţele; grisine; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate;
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie); seminţe de cereale procesate;
batoane aperitiv pe bază de seminţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07776
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Hai la şcoală mix sănătos BELŞUG DIN
NATURĂ SOLARIS

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

(531) Clasificare Viena:020522; 020523;
050311; 050701; 050724; 250119;
260418; 270501; 270509; 270515;
290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; amestecuri de fructe uscate; nuci
comestibile; amestecuri de fructe şi nuci
preparate; batoane pe bază de nuci şi seminţe;
seminţe comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; biscuiţi; biscuiţi mixti; biscuiţi cu
fructe; sărăţele; grisine; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate;
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie); seminţe de cereale procesate;
batoane aperitiv pe bază de seminţe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07755
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTHUR

(591) Culori revendicate:albastru, turcoise

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260411;

260418; 260424; 260725; 290112;  

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

19 Dibluri (din plastic) pentru termoizolaţie
folosite în construcţii.
20 Dibluri nemetalice.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07777
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Măciniş pentru Lăptic 8 Cereale
BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

050724; 250119; 260418; 270501;
270515; 290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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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; măcinişuri din cereale integrale; terci
instant; terci de ovăz; terci de dovleac
(hobak-juk); terci alimentar pe bază de lapte;
cereale pentru micul dejun, terci şi griş;
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman;
fulgi de cereale uscate; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07778
(151) 23/11/2015
(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

(540)

Măciniş pentru Lăptic cu mei şi orez
Integral BELŞUG DIN NATURĂ
SOLARIS

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

 (531) Clasificare Viena:050311; 050701;
050724; 250119; 260418; 270501;
270509; 270515; 290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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; măcinişuri din cereale integrale; terci
instant; terci de ovăz; terci de dovleac
(hobak-juk); terci alimentar pe bază de lapte;
cereale pentru micul dejun, terci şi griş;
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman;
fulgi de cereale uscate; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale şi fructe uscate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07757
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DizART

(591) Culori revendicate:mov, roz lila
  
(531) Clasificare Viena:140301; 140303;

140307; 270315; 270508; 290112;  

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

19 Dibluri (din plastic) pentru izolaţii, folosite
în construcţii.
20 Dibluri (din plastic).
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07779
(151) 23/11/2015
(732) S.C. Q HOLIDAY SOLUTIONS

S.A., Str. Horia Macelariu nr. 59, et. 9,
ap. 902, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Q-holiday

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

290112;  

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

39 Servicii de informaţii referitoare la
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07739
(151) 23/11/2015
(732) S.C. GELD INC S.R.L., Str. Aleea

Parcului nr. 9/86, Judeţul Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ŞCOALA DE SOFERI ZEBRA

  
(531) Clasificare Viena:030303; 250720;

260115; 270112; 270508; 270517;  

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

41 Şcoală de soferi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07740
(151) 23/11/2015
(732) PINTEA ALEXANDRA MARIA,

Spl. Nistrului nr. 2, et. 2, ap. 6, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUŞEL, Str. Nicolae
Racotă nr. 4, bl. 69, ap. 32, Sector 1
BUCUREŞTI

(540)

mame de poveste

(591) Culori revendicate:portocaliu, mov,
verde închis, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030124;

090105; 090510; 290115;  

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

16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); cărţi, semne de cărţi,
semne de cataloage, cărţi de desen, cărţi de
scris sau colorat, broşuri, reviste, publicaţii
periodice, postere, tipărituri, publicaţii
tipărite, coperte, felicitări, reprezentari şi
reproduceri grafice, panouri publicitare din
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hârtie sau carton.
25 Îmbrăcăminte.
28 Jocuri, jucării.
35 Publicitate, inclusiv organizarea de
expoziţii sau târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate online pe o reţea de
computere, scrierea şi publicarea textelor
publicitare; prezentarea de produse în mediile
online pentru retail; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; publicarea de cărţi, inclusiv
pubicarea de cărţi şi jurnale electronice
on-line, reviste, publicaţii on-line, furnizarea
de publicaţii electronice nedescărcabile,
scrierea, publicarea şi compunerea textelor,
altele decât textele publicitare; înregistrări
video, editarea, închirierea casetelor video;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07756
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTHUR TEHNOMARKET

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb

 (531) Clasificare Viena:140309; 140709;
270508; 270517; 270524; 290113;  

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

20 Dibluri (din plastic) pentru termoizolaţie
folosite în construcţii.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
diblurilor (din plastic) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07741
(151) 23/11/2015
(732) ASOCIATIA MARELE ORIENT

AL ROMANIEI, Piaţa Mihai Viteazu
nr. 39, ap. 16, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

MAREA LOJA A ROMANIEI

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

38 Servicii de transmitere mesaje, informaţii
de la o persoană la alta sau la un grup de
persoane.
45 Servicii oferite unor persoane, grupuri de
persoane pentru evenimente sociale (pază şi
protecţie).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07759
(151) 23/11/2015
(732) K.T PRO CONSULTING S.R.L.,

Str. Cobălcescu nr. 20, corp A, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ClickART
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509;  

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

19 Distanţieri din plastic pentru fier beton
folosiţi în construcţii.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07760
(151) 23/11/2015
(732) S.C. AGROAKTUAL IMPEX

S.R.L., Str. Principală nr. 1, Sat Putna,
jud .  Vrancea ,  ,  COMUNA
BOLOTEŞTI ROMANIA 

(540)

VIN DE COLECTIV

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07761
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TOMMOPRODUCTION

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 35-39,
tarla 45, parcela A934/1/4, lot AC01,
jud. Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(540)

Blue Steven

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07762
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TOMMOPRODUCTION

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 35-39,
tarla 45, parcela A934/1/4, lot AC01,
jud. Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(540)

Seeya

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07763
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TOMMOPRODUCTION

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 35-39,
tarla 45, parcela A934/1/4, lot AC01,
jud. Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(540)

LETTY

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07764
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TOMMOPRODUCTION

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 35-39,
tarla 45, parcela A934/1/4, lot AC01,
jud. Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA

(540)

OMAR

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07765
(151) 23/11/2015
(732) SABDES S.R.L., Aleea Arinii Dornei

nr. 9, bl. 18, sc. 1, ap. 10, sect. 6,
060795, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SABINNE

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07767
(151) 23/11/2015
(732) SERBAN ADRIANA MARINELA,

Str. Lt. Ilie Campeanu nr. 4, bl. 18A,
sc. 2, et. 1, ap. 20, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KIKI RIKI

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07768
(151) 23/11/2015
(732) S.C. SUPERFOOD COMPANY

S.R.L., Str. Izlazului nr. 3, Jud. Ilfov,
73954, COMUNA PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

SF SUPER FOOD COMPANY

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270508; 270519; 270522; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail.
39 Distribuţie produse cosmetice şi de
parfumerie, produse farmaceutice, articole
medicale şi ortopedice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07769
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TEMAD CO S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 12, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

PROCOLOR

(591) Culori revendicate:gri, roşu,
portocaliu, verde, galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270504;

270507; 270508; 290115;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora materiale
de construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
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extrudate, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07742
(151) 23/11/2015
(732) S.C. APT SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Bucovina nr. 1bis, parter,
bl. L10A, sc. A, ap. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APT SECURITY SYSTEMS

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

270509; 270517;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servcii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07780
(151) 23/11/2015
(732) MAHMOUDZADEH SISTANI

SEYED MOHAMMADHOSSEIN,
Cetăţea iranian, cu domiciliul în
România, b-dul Voluntari nr. 13A,
judeţul Ilfov, 

(540)

UMBRA PRASIA GLASS
  
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;

270522;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de uz casnic din
sticlă, ceramică şi porţelan (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;servicii de
import.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07781
(151) 23/11/2015
(732) SZÖGI ANDREEA, Com. Moşnişa

Nouă nr. 650, judeţul Timiş, 307285,
SAT MOŞNIŢA NOUĂ ROMANIA

(540)

AES AGRO ETAL SEM

  
(531) Clasificare Viena:010302; 010315;

010317; 260207; 270501; 270517;  

(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, 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)
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07743
(151) 23/11/2015
(732) DIVIZIA INTERNATIONALA DE

SECURITATE, Str. Jimbolia nr. 62,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVIZIA DIS INTERNATIONALA DE
SECURITATE

  
(531) Clasificare Viena:240101; 240115;

270517; 270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07782
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TEO TUR RENT S.R.L., Str.

Calea Craiovei nr. 36, parter, judeţul
Argeş, 110269, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Teo Tur

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260301; 260312;

260409; 270502; 270508; 270517;
290112;  

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

39 Servicii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07783
(151) 23/11/2015
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., Bd. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 012367, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRIS-TIM

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

270501; 270502;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
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clasă conform clasificării de la Nisa)
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
31 Cereale si produse agricole, horticole şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
serviciile incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de serviciile
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru

întreaga listă de serviciile incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07784
(151) 23/11/2015
(732) S.C. FIVE CONTINENTS

TRADING COMPANY 1993 S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 7, parter, ap.
1, sector 1, 011651, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRACIA

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07744
(151) 23/11/2015
(732) S.C. COMPLET ELECTROSERV

S.A., Str. Olteniei nr. 22, judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

V VORTEX

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270521; 290101;  

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07785
(151) 23/11/2015
(732) S.C. LPG STAR ENERGY S.R.L.,

Str. Baba Novac nr. 1, bl. S3, sc. B,
ap. 85, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OptiMAX GPL

(591) Culori revendicate:albastru, verde
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

4 Combustibili; combustibili lichizi; gaz
combustibil; gaz petrolier lichefiat; gaze
petroliere lichefiate; gaz petrolier lichefiat
pentru autovehicule; gaz petrolier lichefiat de
uz industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07745
(151) 23/11/2015
(732) S.C. DIVIZIA DE SUNET SI

SPECTACOLE S.R.L., Al. Barajul
Lotru nr. 12, bl. N11, sc. A, ap. 26,
sector 3, 032749, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOUND DIVISION

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

42 Site-uri pe internet pentru servicii de
sonorizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07786
(151) 23/11/2015
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI, Bdul. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, nr. 16, Judeţul Iaşi, 700064,
IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

MMB - ARHIEPISCOPIA IAŞILOR

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07787
(151) 23/11/2015
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., Bdul Timişoara nr. 94, sector
6, 061334, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SWEET APPETIT

(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;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07746
(151) 23/11/2015
(732) S.C. BMG SECURITY S.R.L., Str.

Viorelelor nr. 13, sc. A, et. 2, ap. 7,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BMG SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:010104; 030701;

030716; 240701; 260115; 260118;
270508;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07788
(151) 24/11/2015
(732) S.C. COLDEX S.R.L., Str. Câmpia

Islaz nr. 22, judeţul Dolj, 200411,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

THERMEX

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
Bright orange C), cărămiziu deschis
(pantone 712C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07789
(151) 23/11/2015
(732) S.C. INVENTUM MEDIA S.R.L.,

Aleea Garbau nr. 9A, ap. 4, judeţul
Cluj, 400534, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

S

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:241501; 241507;

270521; 290112;  

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

9 Software, softuri educative, aplicaţii
software; software pentru jocuri, software de
comunicaţii, drivere pentru software, software
video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software; software de reprezentare
tabelară; software pentru comprimarea datelor;
software de realitate virtuală; software de
calculator pentru codificare; software de
grafică pe calculator; pachete de software de
calculator; software de preluacrare a datelor;
software pentru operare lan (reţea locală) şi
wan (reţea de zonă extinsă); instrucţiuni de
operare şi utilizare stocate în format digital
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pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice; compact discuri
(memorie doar citire) comparatoare; programe
de jocuri pe computer; programe înregistrare
operate pe computere; programe pentru
computer (software descărcabil); software
înregistrat pentru computere; publicaţii
electronice descărcabile; medii de date optice;
programe de operare a computerului
înregistrate; computere tip notebook;
platforme magnetice pentru software; software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice.
35 Compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul fişierelor
computerizate; publicarea textelor publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitare; scrierea textelor publicitare;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
închirierea spaţiilor publicitare; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii online de prelucare a datelor;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii; servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau o
reţea globală de calculatoare; servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
38 Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; transmisii de

televiziune, televiziune prin cablu,
transmisiune prin radio; transmisiune de
comunicaţii cu telefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin telefon;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii); postă
electronică; transmisie prin facsimil;
informaţii despre telecomunicaţii; poştă
electronică; transmiterea mesajelor; servicii de
telefon sau alte mijloace de comunicare
electronică; furnizarea accesului la bazele de
date; furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru servicii de teleshopping; asigurarea
conexiunii de telecomunicaţii la o reţea
globală de computere; furnizarea accesului la
reţelele globale de computere; închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
computere; închirierea aparatelor de fascimil;
închirierea aparatelor de transmisie a
mesajelor; închierea modemurilor; închirierea
echipamentelor de telecommunicaţii;
închirierea aparatelor de transmitere a
mesajelor; transmisia de fişiere digitale;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator; servicii de poştă vocală; servicii
de transfer; transmisie wireless; transmisie de
software de divertisment interactiv; furnizarea
se servicii de protocol de aplicaţii fără fir
inclusiv pentru cei care folosesc un canal de
comunicaţii securizat; furnizare de acces
temporar la program software care nu poate fi
descărcat pentru crearea şi publicarea de
jurnale şi bloguri personale online; furnizare
de acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat în vederea utilizării în
procesele de editare şi imprimare; furnizare de
acces temporar la un software de calculator
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care nu poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin reţelede calculator, intraneturi şi
internet.
41 Formare profesională (educare, instruire,
organizare cursuri).
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consiliere şi
consultanţă privind aplicaţiile pentru reţelele
de calculatoare; servicii tehnice pentru
aplicaţii la sistemele informatice mari şi
mijlocii; servicii de consultanţă în materie de
aplicaţii informatice de planificare;
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice; consultanţă program
computerizata; duplicarea programelor de
computer închirierea de computere;
consultanţă de software computerizat; design
de software pentru computer; instalarea de
software pentru computere; mentenanţă
software-urilor de computer; actualizarea
software-urilor de computer; analiză
software-ului de computer; design pentru
sistemele de computer; servicii de protecţie
anti-virus pentru computere; schiţarea
construcţiilor digitale; consultanţă în software
de computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea de soluţii aplicaţii software de
calculator; hardware-ului pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică); design
de sisteme de computer; găzduirea site-urilor
web; instalarea software-ului computerizat;
mentenanţă software-urilor de program;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de protecţie
anti-virus pentru computer; servicii de
motoare de căutare pe internet; recuperarea
datelor  computerizate;  închirierea

computerelor; închiriere a software-ului de
computer; închirierea serverelor web;
cercetare şi dezvoltare pentru alţii; închiriere
ap l i ca ţ i i  in format ice ;  înch i r ie rea
software-urilor de computere; actualizarea
software-ului de computere; studii de proiecte
tehnice; expertizare; creare, elaborare,
instalare, întreţinere, inginerie de software,
calibrare, eliminarea erorilor şi rezolvarea
problemelor de hardware şi software pentru
computere; software ca serviciu (saas); scriere
de software pentru calculator; servicii de
personalizare de software; COPERIRE de
software de calculator; configurare de
software de calculator; actualizarea
software-ului pentru computer; întreţinere şi
reparare de software; servicii de consultanţă
pentru software; controlul calităţii privind
software-ul de calculator; studii de proiecte
tehnice, studii de fezabilitate privind domeniul
hardware-ului şi software-ului de calculator;
dezvoltare de software pentru conversia de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale furnizare de servicii de aplicaţii
informatice (asp) şi anume găzduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07747
(151) 23/11/2015
(732) S .C .  GHEPARD GUARD

SECURITY S.R.L., Str. Stadionului
nr. 1A, Judeţul Călăraşi, , OLTENIŢA
ROMANIA 

(540)

GHEPARD GUARD SECURITY

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07748
(151) 23/11/2015
(732) RADU A. CORINA P.F.A., Str.

Ştefan cel Mare, nr. 128A, bl. F1, sc.
A, et. 5, ap. 14, camera 1, Judeţul
Constanţa, 900178, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

VISUAL OUTCASTS

 
(531) Clasificare Viena:270508; 270517;

270519; 270522;  

(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; fotografie; editare de
fotografii; servicii ale unui fotograf; fotografii
de tip portret; servicii educative în arta
fotografică; servicii de instruire în materie de
marketing în comerţul cu amănuntul.
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 07795
(151) 24/11/2015
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MIGDALETTE

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in perioada
 21-25/11/2015

35

(210) M 2015 07796
(151) 24/11/2015
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DOLIPS

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
a n u me  a n a l ge z i c e ,  me d i c a me n t e
antiinflamatoare şi antipiretice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07797
(151) 24/11/2015
(732) S.C. ROPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

TAFLOPRESS DUO

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07798
(151) 24/11/2015
(732) AZARMANECHE DARCO, Str.

Stamate Costache nr. 1, bl. 8C, sc. 1,
et. 10, ap. 42, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DIVE SYSTEMS

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07799
(151) 24/11/2015
(732) AZARMANECHE DARCO, Str.

Stamate Costache nr. 1, bl. 8C, sc. 1,
et. 10, ap. 42, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030914; 030924;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07801
(151) 24/11/2015
(732) TORNGHIBEL SILVIU, Str.

Siretului nr. 24, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Gravează Povestea Ta

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse

din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07802
(151) 24/11/2015
(732) S.C. IOR S.A., Str. Bucovina nr. 4,

sector 3, 030393, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUTAZ

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

9 Aparate optice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07805
(151) 24/11/2015
(732) BĂBEANU IONELA ,  S t r .

Mărgeanului nr. 95, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BSM EUROPE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07806
(151) 24/11/2015
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, Etaj 1, Sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KENT NANOTEK
(591) Culori revendicate:negru, albastru,

argintiu, alb, gri
(300) Prioritate invocată:
 UK00003111253/01/06/2015/GB
  
(531) Clasificare Viena:251203; 251225;

261113; 261125; 270503; 270508;
290115;  

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

34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07807
(151) 24/11/2015
(732) FILIPIUC CIPRIAN, Aleea

Lalelelor nr. 12, bl. 117, sc. E, ap. 10,
jud.  Suceava,  ,  SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

IMAMED BUCURA-TE DE SANATATE

 
(531) Clasificare Viena:241314; 260203;

261108; 270504; 270509; 270511;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii ale clinicilor
medicale; servicii de asistenţă medicală;
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07808
(151) 24/11/2015
(732) S.C. ELPROF S.A., Str. Baicului nr.

82, sect. 2, 021784, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TELEDIM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260306; 270501;

270502; 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
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07809
(151) 24/11/2015
(732) MIRCEA DANA, Bd. Dimitrie

Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. B, ap. 37,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL ROMÂN DE
BIOECONOMIE

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07811
(151) 24/11/2015
(732) RO G A L S K I  DAMASCH I N

PUBLIC RELATIONS S.R.L., Str.
Grigore Mora, nr. 11, etaj 3, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

#goodaffairs public communication

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, negru
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 (531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270508; 270510; 290115;  

(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 07790
(151) 24/11/2015
(732) PETRESCU CRISTIAN DAN, Str.

Cameliei, nr. 15, bl. 26, ap. 94, Jud.
Prahova, 100091, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SYNTAXIS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

9 Software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07803
(151) 24/11/2015
(732) TORNGHIBEL SILVIU, Str.

Siretului nr. 24, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Maria's LadyBugs

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07812
(151) 24/11/2015
(732) S.C. ROCATIL PIESE DE

SCHIMB S.R.L., Str. Drumul Binelui
nr. 1A, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLUMAQ

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
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12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07791
(151) 24/11/2015
(732) S.C. CASTOR HIPS S.R.L., Str. Cpt.

Corneliu Stoenescu nr. 6, bl. 6, ap. 9,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

CH Chambers

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270522;  

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

41 Divertisment.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07813
(151) 24/11/2015
(732) S.C. DACARTO INSTAL SRL-D,

Str. Orizont, nr. 1247, Sat Paleu, Jud.
Bihor, ,  COMUNA PALEU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA, Str.
Porii nr. 152, bl. C7, sc. 3, ap. 96,
judeţul Cluj SAT FLOREŞTI

(540)

TERMOLIFE

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate si distribuire de materiale
publicitare, regrupare în avantajul terţilor a
produselor din clasa 11 (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en-gross sau
en-detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07792
(151) 24/11/2015
(732) S.C. CORA TRADE CENTER

S.R.L., Loc. Barabant, str. Gării nr.
4B, judeţul Alba, , ALBA-IULIA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE RS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ctc STORE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1925C), negru, portocaliu (pantone
716C), lila (pantone 530C), verde
(pantone 382C), galben (pantone
123C), albastru (pantone 638 C), mov
(pantone 272C), magenta (fuchsia)

  
(531) Clasificare Viena:170501; 170525;

200103; 200105; 260409; 260416;
260418; 270515; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de birotică,

papetărie, cât şi consumabile permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
publicitate online pe o reţea de computere;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale, publicitar şi de promovare;
publicitate în aer liber; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail;
demonstraţii cu produse; aranjarea vitrinelor;
distribuirea eşantioanelor. 
40 Legă torie; laminare; finisarea
documentelor; imprimarea fotografică; tipărire
digitală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07793
(151) 24/11/2015
(732) S.C. CORA TRADE CENTER

S.R.L., Loc. Barabant, str. Gării nr.
4B, judeţul Alba, , ALBA-IULIA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

NE PLACE CALITATEA Şl SUNTEM
DIFERIŢI!

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
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articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi şi benzi adevize pentru papetărie sau
menaj; 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; ştampile cu adrese; carcasa pentru
ştampile; albume; almanahuri; invitaţii; plase
din hârtie; saci (pungi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat; hârtie şi pungi din hârtie
pentru ambalarea produselor de birotică,
papetărie, consumabile pentru it (birotică şi
papetărie); suporturi pentru cărţi; broşuri;
semne de cărţi; funde din hârtie; cutii din
carton sau hârtie; calendare; cataloage;
suporturi pentru hârtie; plicuri (papetărie);
felicitări; cuţite pentru hârtie (articole de
birou); etichete, altele decât din material
textil; tăvi pentru scrisori; felicitări muzicale;
şerveţele de hârtie pentru masă; carneţele;
carnete (papetărie); panglici din hârtie; poster;
acuarele; table artimetice; agrafe de capsat
hârtii; piuneze; benzii de legătură; legături de
cărţi; tipărituri; orare imprimate; dosare;
suporturi pentru creioane şi stilouri; cărţi de
desene; instrumente, materiale, planşe pentru
desen; seturi de desen; bibliorafturi pentru
hârtii; radiere; capsatoare pentru birouri;
cartonaşe, altele decât pentru jocuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de birotică,
papetărie,  consumabile pentru it ,
consumabilelor, de ambalare, de curăţenie,
tipografice, agendelor, accesoriilor personale,
articole din piele naturală, accesorii de birou,
ceasuri, instrumente de scris şi a mobilei
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere

consumatori); publicitate online pe o reţea de
computere; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comercial, publicitar şi de
promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstraţii cu
produse; promoţii pentru aceste produse;
aranjarea vitrinelor; distribuirea eşantioanelor.

37 Instalarea, mentenanţa şi repararea de
hardware pentru computer; instalarea,
mentenanţa şi repararea copiatoarelor,
imprimantelor, scannere.
40 Tipografie; servicii de tipărire de articole
de papeptărie; legătorie; laminare; tipărire
litografică, offset şi fotografică; tratarea
hârtiei; finisarea documentelor; tipărirea
şabloanelor; developarea filmelor fotografice;
imprimarea fotografică.
42 Consultanţă de software computerizat;
instalarea de software pentru computer;
întreţinere, reparaţii şi actualizare de software;
mentenanţa software-urilor de computer;
consultanţă în software de computer;
digitalizarea documentelor (scanare);
duplicarea programelor de computer;
instalarea software-ului computerizat;
mentenanţa software-urilor de program;
recuperarea datelor computerizate; reparaţii de
programe de calculator; sisteme de reţea;
informaţii, sfaturi şi consultanţă pentru
serviciile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07814
(151) 24/11/2015
(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)

SanQ

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

270502; 270504; 270510; 290104;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare (baterii
sanitare, chiuvete inox, lavoar ceramică,
rezervoare wc, vase wc, bideuri, căzi, cabine
de dus).
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie.
20 Mobile, oglinzi, rame (rame şi uşite de
vizitare, profile pentru gresie şi faianţă,
accesorii baie); produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,

sidef, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07804
(151) 24/11/2015
(732) BĂBEANU IONELA ,  S t r .

Mărgeanului nr. 95, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRANDS STOCKS MANAGEMENT
EUROPE

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperire capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07794
(151) 24/11/2015
(732) PENCA LAURENTIU, Str. Adrian

Carstea nr. 5, bl. 33A, sc. 1, et. 4, ap.
26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORPCONSTRUCT

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07822
(151) 25/11/2015
(732) S.C. TERMOPLAST S.R.L., Aleea

Plopilor nr. 1, Judeţul Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ferestrefrumoase.ro

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,

etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07823
(151) 25/11/2015
(732) S.C. TERMOPLAST S.R.L., Aleea

Plopilor nr. 1, Judeţul Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

sudurainvizibila.ro

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in perioada
 21-25/11/2015

45

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07837
(151) 25/11/2015
(732) RAGEA MIHAI-GHEORGHE, Str.

Neagoe Vodă nr. 11, ap. 2, 013961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPOZITOR

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270511;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07838
(151) 25/11/2015
(732) BONDOC CĂTĂLIN, Str. I. C.

Brătianu nr. 16, bl. A64, sc. A, ap. 21,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Bebeca.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07839
(151) 25/11/2015
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,

judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Transavia
(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:030719; 050520;

270501; 290112;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in perioada
 21-25/11/2015

46

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

29 Carne proaspătă, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07840
(151) 25/11/2015
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013, AL

Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Sunlight Cif
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

galben, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:011515; 050712;

050722; 250119; 270501; 270508;
290115;  

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

3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparate de condiţionare a
ţesăturilor; înălbitori; preparate de curăţare,
lustruire, degresare şipreparate abrazive;
preparate pentru spălarea vaselor; săpunuri;
produse pentru spălarea mâinilor; materiale
impregnate cu preparate şi substanţe pentru
curăţare şi lustruire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07841
(151) 25/11/2015
(732) S.C. WIND SPEED S.R.L., Str.

Ştrandului nr. 14, bl. P14, ap. 28,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

FAMILIA Bauer REŢETE DE ZESTRE

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
150C), roşu (Pantone 1807C), verde
(Pantone 5615C), albastru (Pantone
2727C)

  
(531) Clasificare Viena:051301; 250110;

250125; 270501; 270502; 270508;
270509; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07842
(151) 25/11/2015
(732) FILIP GEORGE-NISTOR, Str. Titu

Maiorescu nr. 12, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE 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)

VOCEA SĂTMĂRENILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; publicitate on line într-o reţea
computerizată, tratament texte; servicii
redacţionale.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare pe
pagini web; emisiuni de ştiri (transmisii);
radiodifuziune (transmisii); difuzare de
programe de televiziune prin cablu; difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri;
organizare de spectacole, petreceri,
evenimente, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcăbile, servicii
de fotografiere, publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice on-line, compunerea,
scrierea şi publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07843
(151) 25/11/2015
(732) MOISA MIHAELA, Str. Valea Albă

nr. 6, 6/B/4, judeţul Bacău, 600004,
BACĂU ROMANIA 

(540)

English COOL CAMP FUN4U

 
(531) Clasificare Viena:010501; 020508;

020517; 020522; 090110; 200702;
270501; 270502; 270508; 270521;
270702; 270711;  

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

41 Tabere de vară (divertisment şi educaţie);
tabere de recreere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07824
(151) 25/11/2015
(732) CATALIN-ADRIAN PETRISOR,

Str. A. I. Cuza, nr. 46, bl. 10B, et. 7,
ap. 26, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

PRIMA CLINIC

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07825
(151) 25/11/2015
(732) S.C. COZLA S.A., Piaţa Mihail

Kogălniceanu nr. 3, Jud. Neamţ,
6 1 0 0 1 8 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(540)

HB Boutique Hotel BARON

(591) Culori revendicate:crem închis, galben
pai, bleumarin închis, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:010105; 090725;

250113; 250721; 270504; 270508;
270522; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Restaurante (servirea mesei); servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07845
(151) 25/11/2015
(732) S.C. HARGITA HOLDING

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
Cechesti nr. 41, judeţul Harghita, ,
CRISTURU SECUIESC ROMANIA

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

H HARGHITA HOLDING integrated
clearing solutions
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270503;

270519; 270521;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;

parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
7 Maşini şi maşini unelte; maşini automate de
vânzare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07826
(151) 25/11/2015
(732) L.H. EL INVESTMENT S.R.L., Str.

Şos. Cristianului nr. 7, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

L.H. EL GROUP
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010515;

270502; 270508; 270517;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07846
(151) 25/11/2015
(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

(540)

Intră în familia Solaris!

(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
(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; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07847
(151) 25/11/2015
(732) BERECZKI KOVACS ATTILA,

Comuna Ciucsîngeorgiu nr.312,
judeţul Harghita, , Sat BANCU
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

atúr+

  
(531) Clasificare Viena:090110; 241314;

261110; 270507;  

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

32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07848
(151) 25/11/2015
(732) S.C. LXL INVEST PROIECT

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Berceni nr.
104S, Biroul nr. 14, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KinderStar Şcoală Primară

  
(531) Clasificare Viena:200702; 260116;

270501; 270502; 270503; 270508;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de supraveghere,
instruire şi învăţare pentru şcolari şi
preşcolari; învăţământ; servicii de organizare
de timp liber; orientare profesională;
organizarea de cursuri (educaţie sau
divertisment); creşă (educaţie), internat
preşcolar, grădiniţa; predarea de limbi străine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07849
(151) 25/11/2015
(732) S.C. TERRA RADIO S.R.L., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 4, judeţul
Neamţ, 610071, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

TERRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07827
(151) 25/11/2015
(732) OPRIŞAN RALUCA MARIA, Str.

Piscului nr. 15, bl. 49, sc. A, et. 2, ap.
9, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PĂDURARU DAN NICOLAE,
Bdul. Uverturii, nr. 6, bl. C1, et. 6, ap.
69, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ANDRONIC OCTAVIAN, Şos.
Pantelimon nr. 326, bl. D2, et. 11, ap.
43, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romanian Journal of Psycho-Oncology

 (531) Clasificare Viena:250119; 261107;
261108; 261125; 270508; 270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07850
(151) 25/11/2015
(732) S.C. TOP TRUCK GEAR S.R.L.,

Str. Drumul DN nr. 65B, KM4+850,
Pav. Adm., et. 1, Cam. 1, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

TOPbearings

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

 
(531) Clasificare Viena:260106; 260205;

260701; 270504; 270506; 270508;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Inserţii pentru rulmenţi; rulmenţi cu bile
pentru patinele cu role in-line; rulmenţi cu bile
pentru patine cu rotile; monturi pentru
rulmenţi; rulmenţi cu bile; carcase de
rulmenţi; rulmenţi cu ace; rulmenţi pentru
maşini; rulmenţi pentru motoare; unităţi de
rulmenţi pentru roţi; rulmenţi cu bile pentru
skateboard; inele cu bile pentru rulmenţi;
rulmenţi cu role pentru maşini; bucşe pentru
calarea lagărelor cu rulmenţi; cutii de rulmenţi
(piese pentru maşini); console de susţinere
pentru rulmenţi radiali; lagăre cu rulmenţi
(piese de maşini); rulmenţi cu role (piese de
maşini); inserţii pentru rulmenţi (piese pentru
maşini); rulmenţi şi bucşe (piese de maşini);
rulmenţi pentru dispozitive de fixare cu ax.
35 Asistenţă şi consultanţă privind
comercializarea produselor terţilor; servicii de
marketing, promovare şi publicitate pentru
produsele terţilor; servicii de comercializare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de piese
de schimb pentru maşini, utililaje şi
echipamente industriale; servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata al produselor
terţilor prin intermediul magazinelor de
prezentare şi al magazinelor online; expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale cu scop
comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07851
(151) 25/11/2015
(732) S.C. MATSAN S.R.L., Str. Bethlen

Gabor nr. 6, judeţul Bihor, , VALEA
LUI MIHAI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

1000mester

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:040505; 140701;

200105; 270501; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07830
(151) 25/11/2015
(732) HAPPENINGS S.R.L., Aleea

Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. F,
et. 5, ap. 224, camera 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Happenings

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
3252U), verde (pantone 374U), roz
(pantone 226U), orange (pantone
1505U)

  
(531) Clasificare Viena:011515; 020901;

030716; 031301; 050521; 050708;
080116; 080125; 090313; 110302;
241712; 250110; 270501; 290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activit iti
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07831
(151) 25/11/2015
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(SOCIAL-LIBERAL), Str. Laguna
Albastră nr. 56, Jud. Ilfov, ,
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

Bucuria de a fi propriul tău stăpân

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07832
(151) 25/11/2015
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, Etaj 2,
Sector 3, , BUCURESTI ROMANIA

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PROFECUND
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07815
(151) 25/11/2015
(732) F U N D A T I A  P E N T R U

COMUNITATE, Str. Regele
Ferdinand, nr. 25, Jud. Cluj, 400110,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Jogosítvány a jövohöz

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

41 Instruire.
˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07816
(151) 25/11/2015
(732) F U N D A T I A  P E N T R U

COMUNITATE,  Str. Regele
Ferdinand, nr. 25, Jud. Cluj, 400110,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

License for the Future

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

41 Instruire.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07817
(151) 25/11/2015
(732) S.C. NEW MINDS CONCEPT

S.R.L., Str. Washington nr. 11A, ap.
1, parter, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLTUL DE FRUMUSETE.RO
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07818
(151) 25/11/2015
(732) S.C. PROFMAX SOLUTIONS

S.R.L., Bd. Nicolae Bălcescu nr. 30,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KRISTAL sală de jocuri

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
maro, alb, bleu

  
(531) Clasificare Viena:011509; 170202;

260416; 260418; 260424; 270501;
270502; 270503; 270511; 290115;  

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

28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07819
(151) 25/11/2015
(732) LARYDONA COM S.R.L., Str.

Năsăud, nr. 7, bl. 23, et. 1, sc. 2, ap.
43, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ORGANZA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270501;

270508; 270512; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; administrarea magazinelor;
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte; servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amanuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07833
(151) 25/11/2015
(732) BALOGH CSABA-DIONISIE, Str.

Aluminiului nr. 11, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

HABITAT RESIDENCE

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:070311; 260301;

270502; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07820
(151) 25/11/2015
(732) S.C. CARMITA CLASSIC S.R.L.,

Str. Arnsberg nr. 36, bl. 38, ap. 25,
jud. Alba, , ALBA IULIA ROMANIA

(540)

100% natural GREEN NATURAL OIL

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

 (531) Clasificare Viena:011108; 090110;
250106; 250109; 250110; 260104;
260117; 270501; 290113;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă
de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Produse agricole, agricole, horticole,
forestiere şi cereale, neincluse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante şi flori naturale; mâncare
pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07821
(151) 25/11/2015
(732) S.C. TERMOPLAST S.R.L., Aleea

Plopilor nr. 1, Judeţul Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Ferestre frumoase,case sanatoase

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07834
(151) 25/11/2015
(732) MISS MARY A LITTLE S.R.L., Str.

Trifeşti, nr. 5A, et. 5, ap. 48, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

MISS MARY A LITTLE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270509;  

(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; casete pentru bijuterii
şi cutii pentru ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Asistenţă şi consultanţă privind
comercializarea produselor terţilor; servicii de
marketing, promovare şi publicitate pentru
produsele terţilor; servicii de comercializare
cu amanuntul ale bijuteriilor, ceasurilor şi
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articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole pentru acoperirea capului; servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata ale
produselor terţilor prin intermediul
magazinelor de prezentare şi al magazinelor
online; expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale cu scop comercial sau
publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07835
(151) 25/11/2015
(732) S.C. REAL COMPANY S.R.L., Sat

Malu, Jud. Ialomiţa, , COMUNA
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

TOPOVO

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
137), alb, portocaliu deschis (pantone
587)

  
(531) Clasificare Viena:011511; 080711;

241507; 241513; 250119; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07836
(151) 25/11/2015
(732) IOSIF FLORIAN CATALIN, Str.

Maior Vasile Băcilă, nr. 1, bl. 99, ap.
81, sector 2, 022841, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

axigo

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270523;  

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

36 Servicii de brokeri de asigurare.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la dep. M/2015/07280 din data de 03/11/2015, publicat în data de
10/11/2015, în urma precizărilor solicitate de către OSIM clasa 40 va cuprinde: 

“Prelucrarea materialelor; prelucrare fotografică; servicii de finisare de fotografii;
procesarea imaginii fotografice; montaj fotografii sau diapozitive; reproduceri de
materiale fotografice; transfer de imprimări fotografice; retuşarea digitală a fotografiilor;
prelucrarea filmelor şi finisarea fotografiilor; imprimare şi developare fotografică;
fotocompoziţii; developarea fotografică; restaurare fotografică; furnizare de informaţii
despre developarea filmelor fotografice; servicii de informare referitoare la procesarea
filmelor fotografice”.


