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Cereri mărci publicate în data de 28.10.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06733 21/10/2015 ASOCIATIA INVENIO r4H researchers 4 humanity It's

not a visit, it's a journey. It's not a
job, it's a passion. It's not about
result, it's about progress.

2 M 2015 06926 21/10/2015 S.C. GLOBAL HEALTHY FOOD
S.R.L.

GHF GLOBAL HEALTHY FOOD

3 M 2015 06927 21/10/2015 S.C. GANT & STERLING
CONSULTING S.R.L.

EU360

4 M 2015 06928 21/10/2015 S.C. GANT & STERLING
CONSULTING S.R.L.

3ANGLE

5 M 2015 06929 21/10/2015 S.C. PHENALEX S.R.L. FABRICA DE SANATATE

6 M 2015 06930 21/10/2015 S.C. IHAIR MOD S.R.L. IHAIR KERATIN

7 M 2015 06931 21/10/2015 BLASIUS GABRIELA MIRELA Arta Fericirii

8 M 2015 06932 21/10/2015 S.C. SENIC COM S.R.L. SPINY

9 M 2015 06933 21/10/2015 S.C. SENIC COM S.R.L. CRETZINI

10 M 2015 06934 21/10/2015 S.C. SENIC COM S.R.L. CRITZINI

11 M 2015 06935 21/10/2015 S.C. MED LIFE S.A. MindCare

12 M 2015 06936 21/10/2015 S.C. DELIZIOSO S.R.L. DELIZIOSO

13 M 2015 06937 21/10/2015 S.C. FRONTERA TRADING S.R.L. FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL PAINII DUNARENE

14 M 2015 06938 21/10/2015 S.C. LAURA FASHION SHOP
S.R.L.

Newness

15 M 2015 06939 21/10/2015 RADU ST. MARIAN PFA D J

16 M 2015 06940 21/10/2015 SUCIU MARCELUS-LUCIAN BUJOLE

17 M 2015 06941 21/10/2015 S.C. DE LEADERSHIP CONSULT
S.R.L.

CORPORETICA
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18 M 2015 06942 21/10/2015 GOOD PIZZA S.R.L. PATRICK HOUSE

19 M 2015 06943 21/10/2015 S.C. AGROELECTRICA S.A. DOMAINE DES CARPATES

20 M 2015 06944 21/10/2015 S.C. AGROELECTRICA S.A. CARPATHIAN DOMAIN

21 M 2015 06945 21/10/2015 S.C. AMLA LOGISTIC TRANS
S.R.L.

AMLA Logistic Trans

22 M 2015 06946 21/10/2015 S.C. AGROELECTRICA S.A. CASTEL VALVIS

23 M 2015 06947 21/10/2015 S.C. COMPANY SECURITY
SEPTEMBER S.R.L. - FILIALA
PITEŞTI

CSS COMPANY SECURITY
SEPTEMBER

24 M 2015 06949 21/10/2015 PUJINA DRAGOS GHEORGHE BTO - BACK TO ORIGINS

25 M 2015 06950 21/10/2015 S.C. PATRU ACE S.R.L. T3Pro

26 M 2015 06951 21/10/2015 ZOF OPTOGERMAN S.R.L. ZOF Optogerman

27 M 2015 06952 21/10/2015 OMV PETROM S.A. Petrom. Pornesti in avantaj

28 M 2015 06953 21/10/2015 PROICEA MIHAELA VENORIA
MITROI STEFAN

Jurnal de opinie

29 M 2015 06954 21/10/2015 OMV PETROM S.A. Petrom. Impreuna pentru
Romania

30 M 2015 06955 21/10/2015 UMAR FEHMI ROMDIST PACKAGING;
SOLUTII PENTRU AMBALAJE;
www.romdist.ro

31 M 2015 06956 21/10/2015 UMAR FEHMI ROMCUP; www.romcup; TAKE
ME WITH YOU

32 M 2015 06957 21/10/2015 ADCO SIGN S.R.L. KOA PILATES THE ANATOMY
OF BALANCE

33 M 2015 06959 21/10/2015 CIGHIREAN ALIN-IOAN KEBABYLON

34 M 2015 06960 21/10/2015 CIGHIREAN ALIN-IOAN KEBABYLON JUNIOR

35 M 2015 06961 21/10/2015 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Noriel Remi
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36 M 2015 06962 21/10/2015 ASOCIATIA TERRA DACICA
AETERNA

DAC FEST SUB SEMNUL
LUPULUI

37 M 2015 06963 21/10/2015 CÂRNĂŢEANU DRAGOŞ NACCO
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(210) M 2015 06733
(151) 21/10/2015
(732) ASOCIATIA INVENIO, Calea

Crîngaşi 52, bl. 5, sc. 3, parter, ap. 73,
sector 6,  BUCUREŞTI,  ROMANIA

(540)

r4H researchers 4 humanity It's not a
visit, it's a journey. It's not a job, it's a
passion. It's not about result, it's about
progress.

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

(300) Prioritate invocată:
 24/2015/25/09/2015/RO
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010523;

020901; 020925; 270512; 270711;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06950
(151) 21/10/2015
(732) S.C. PATRU ACE S.R.L., Str.

Horatiu nr. 8-10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

T3Pro

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

(531) Clasificare Viena:270512; 270517;
270701; 270717; 290115;  

(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 bebelu;i;
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.
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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06951
(151) 21/10/2015
(732) ZOF OPTOGERMAN S.R.L., Sat

Budeasca Mare nr. 72 bis, Jud. Argeş,
, COMUNA BUDEASCA ROMANIA

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

(540)

ZOF Optogerman

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

44 Servicii de asistenţă medicală; servicii
prestate de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06934
(151) 21/10/2015
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

CRITZINI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, conserve din carne, mezeluri; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, gemuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi/sau legume; seminţe procesate,
seminţe comestibile, seminţe preparate, tahini
(pastă de seminţe de susan), gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
fructe glazurate, fructe confiate, chipsuri din
fructe, chipsuri, snack fooduri; creveţi (cu
excepţia celor vii), chips-uri de cartofi,
chips-uri din creveţi, cartofi crocanţi,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, nuci cu coajă preparate, caju
preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide, curmale,
prune deshidratate, prune confiate, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate, fulgi
de cocos; nuci de cocos uscate, praf de nucă
de cocos, seminţe de floarea-soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui,
preparate; produse din fructe uscate, seminţe
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de dovleac preparate, seminţe de dovleac
procesate, fructe caramelizate, nuci
macadamia preparate, nuci macadamia
procesate, smochine, fistic preparat, fistic
procesat, caju, miez de nucă preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de pădure
procesate, alune de pădure preparate, migdale
preparate, migdale procesate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, nuci aromate preparate,
gustări, cuprinse în această clasă, pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau
preparate; gustări, cuprinse în această clasă,
pe bază de alune, arahide, fistic, nuci, stafide,
migdale procesate şi/sau preparate, migdale
condimentate, alune condimentate, nuci
condimentate, gustări constând în amestecuri
de fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide,
alune, arahide, migdale, fistic; fructe
deshidratate; mâncăruri preparate şi/sau
congelate incluse în această clasă; ouă; lapte
şi produse lactate; frişcă, frişcă vegetală;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, griş, pesmet, mălai, paste făinoase,
macaroane, cereale procesate, musli, seminţe
de cereale procesate, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, gustări pe bază de
cereale, cereale pentru micul dejun, preparate
din cereale acoperite cu zahăr şi miere,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale şi fructe uscate, batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, porumb
prăjit, porumb copt, produse expandate pe
bază de porumb, produse extrudate pe bază de
porumb, pufuleţi, produse expandate şi /sau
extrudate pe bază de ovăz, produse expandate
şi /sau extrudate pe bază orez; fulgi de
porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla; nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,
seminţe de susan caramelizate, arahide

caramelizate, fistic caramelizat, miez de nucă
caramelizat, caju caramelizat, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie), fructe trase în
ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb;
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde; pâine, pâine prăjită
şi/sau aromatizată, produse de brutărie;
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
produse de patiserie şi cofetărie; fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; prăjiturele cu orez, gustări pe bază
de orez; covrigi, covrigei, crutoane, grisine,
turtă dulce, napolitane, mini prăjituri, praline,
cornuleţe, pretzels, sticks-uri, pişcoturi,
biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite;
mâncăruri preparate şi/sau congelate incluse
în această clasă, tabbouleh, gustări, sandvişuri,
supe; prafuri pentru budinci, prafuri pentru
prăjituri, prafuri pentru îngheţată, amidon
alimentar; îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri) , şerbeturi; ciocolată;
paste tartinabile; popcorn; băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe bază de cafea; arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
zahăr, acadele, bomboane, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de crăciun, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06926
(151) 21/10/2015
(732) S.C. GLOBAL HEALTHY FOOD

S.R.L., Str. Chişinău nr. 6, Birou 1,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

GHF GLOBAL HEALTHY FOOD

(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena:250119; 250325;
261525; 270502; 290112;  

(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.
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, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06927
(151) 21/10/2015
(732) S.C. GANT & STERLING

CONSULTING S.R.L., Str. Fabricii
nr. 47, Tronson I, et. 9, ap. 191, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EU360

(531) Clasificare Viena:270512; 270711;  

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

35 Asistenţă în afaceri comerciale,
management şi servicii administrative,
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare (teste psihologice pentru selectarea
personalului).
44 Servicii de evaluare psihologică, servicii de
evaluare şi examinare psihologică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06928
(151) 21/10/2015
(732) S.C. GANT & STERLING

CONSULTING S.R.L., Str. Fabricii
nr. 47, Tronson I, et. 9, ap. 191, sector
6,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3ANGLE

(531) Clasificare Viena:270512; 270711;  

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

35 Asistenţă în afaceri comerciale,
management şi servicii administrative,
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare (teste psihologice pentru selectarea
personalului).
44 Servicii de evaluare psihologică, servicii de
evaluare şi examinare psihologică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06952
(151) 21/10/2015
(732) OMV PETROM S.A., Str. Coralilor

nr. 22 (Petrom City), sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

             Petrom. Pornesti in avantaj

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; preparate pentru
călirea şi sudura metalelor; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06929
(151) 21/10/2015
(732) S.C. PHENALEX S.R.L., Str. George

Emil Palade nr. 146, judeţul Bihor,
410092, ORADEA ROMANIA 

(540)

FABRICA DE SANATATE

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

5 Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale (de uz medical).
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06930
(151) 21/10/2015
(732) S.C. IHAIR MOD S.R.L., Str. Crişul

Repede nr. 18, sector 6, 061033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IHAIR KERATIN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06931
(151) 21/10/2015
(732) BLASIUS GABRIELA MIRELA,

Str. Frederic Chopin, nr. 19, ap. 9,
sector 2, 020243, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Arta Fericirii

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06932
(151) 21/10/2015
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

SPINY

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, conserve din carne, mezeluri; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, gemuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi/sau legume; seminţe procesate,
seminţe comestibile, seminţe preparate, tahini
(pastă de seminţe de susan), gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
fructe glazurate, fructe confiate, chipsuri din
fructe, chipsuri, snack fooduri; creveţi (cu
excepţia celor vii), chips-uri de cartofi,
chips-uri din creveţi, cartofi crocanţi,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, nuci cu coajă preparate, caju
preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide, curmale,
prune deshidratate, prune confiate, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate, fulgi
de cocos; nuci de cocos uscate, praf de nucă
de cocos, seminţe de floarea-soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui,

preparate; produse din fructe uscate, seminţe
de dovleac preparate, seminţe de dovleac
procesate, fructe caramelizate, nuci
Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine, fistic preparat, fistic
procesat, caju, miez de nucă preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de pădure
procesate, alune de pădure preparate, migdale
preparate, migdale procesate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, nuci aromate preparate,
gustări, cuprinse în această clasă, pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau
preparate; gustări, cuprinse în această clasă,
pe bază de alune, arahide, fistic, nuci, stafide,
migdale procesate şi/sau preparate, migdale
condimentate, alune condimentate, nuci
condimentate, gustări constând în amestecuri
de fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide,
alune, arahide, migdale, fistic; fructe
deshidratate; mâncăruri preparate şi/sau
congelate incluse în această clasă; ouă; lapte
şi produse lactate; frişcă, frişcă vegetală;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, griş, pesmet, mălai, paste făinoase,
macaroane, cereale procesate, musli, seminţe
de cereale procesate, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, gustări pe bază de
cereale, cereale pentru micul dejun, preparate
din cereale acoperite cu zahăr şi miere,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale şi fructe uscate, batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, porumb
prăjit, porumb copt, produse expandate pe
bază de porumb, produse extrudate pe bază de
porumb, pufuleţi, produse expandate şi/sau
extrudate pe bază de ovăz, produse expandate
şi/sau extrudate pe bază de orez; fulgi de
porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla; nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,
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seminţe de susan caramelizate, arahide
caramelizate, fistic caramelizat, miez de nucă
caramelizat, caju caramelizat, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie), fructe trase în
ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb;
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde; pâine, pâine prăjită
şi/sau aromatizată, produse de brutărie;
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
produse de patiserie şi cofetărie; fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; prăjiturele cu orez, gustari pe bază
de orez; covrigi, covrigei, crutoane, grisine,
turtă dulce, napolitane, mini prăjituri, praline,
cornuleţe, pretzels, sticks-uri, pişcoturi,
biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite;
mâncăruri preparate şi/sau congelate incluse
în această clasă, tabbouleh, gustări, sandvişuri,
supe; prafuri pentru budinci, prafuri pentru
prăjituri, prafuri pentru îngheţată, amidon
alimentar; îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), şerbeturi; ciocolată; paste
tartinabile; popcorn; băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe bază de cafea; arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
zahăr, acadele, bomboane, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06954
(151) 21/10/2015
(732) OMV PETROM S.A., Str. Coralilor

nr. 22 (Petrom City), sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

      Petrom. Impreuna pentru Romania

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06933
(151) 21/10/2015
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

CRETZINI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, conserve din carne, mezeluri; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, gemuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi/sau legume; seminţe procesate,
seminţe comestibile, seminţe preparate, tahini
(pastă de seminţe de susan), gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de fructe confiate,
fructe glazurate, fructe confiate, chipsuri din
fructe, chipsuri, snack fooduri; creveţi (cu
excepţia celor vii), chips-uri de cartofi,
chips-uri din creveţi, cartofi crocanţi,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, nuci cu coajă preparate, caju
preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide, curmale,
prune deshidratate, prune confiate, fructe
cristalizate, migdale măcinate, alune prăjite,
alune sărate preparate, arahide preparate, fulgi
de cocos; nuci de cocos uscate, praf de nucă
de cocos, seminţe de floarea-soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui,

preparate; produse din fructe uscate, seminţe
de dovleac preparate, seminţe de dovleac
procesate, fructe caramelizate, nuci
Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine, fistic preparat, fistic
procesat, caju, miez de nucă preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de pădure
procesate, alune de pădure preparate, migdale
preparate, migdale procesate, fructe cu coajă
lignificată asezonate, nuci aromate preparate,
gustări, cuprinse în această clasă, pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau
preparate; gustări, cuprinse în această clasă,
pe bază de alune, arahide, fistic, nuci, stafide,
migdale procesate şi/sau preparate, migdale
condimentate, alune condimentate, nuci
condimentate, gustări constând în amestecuri
de fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide,
alune, arahide, migdale, fistic; fructe
deshidratate; mâncăruri preparate şi/sau
congelate incluse în această clasă; ouă; lapte
şi produse lactate; frişcă, frişcă vegetală;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora;
orez, tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale, griş, pesmet, mălai, paste făinoase,
macaroane, cereale procesate, musli, seminţe
de cereale procesate, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, gustări pe bază de
cereale, cereale pentru micul dejun, preparate
din cereale acoperite cu zahăr şi miere,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale şi fructe uscate, batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, porumb
prăjit, porumb copt, produse expandate pe
bază de porumb, produse extrudate pe bază de
porumb, pufuleţi, produse expandate şi/sau
extrudate pe bază de ovăz, produse expandate
şi/sau extrudate pe bază de orez; fulgi de
porumb, fulgi de ovăz; cuscus (griş de grâu),
tabbouleh, tacos, tortilla; nuci caramelizate,
alune caramelizate, migdale caramelizate,
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seminţe de susan caramelizate, arahide
caramelizate, fistic caramelizat, miez de nucă
caramelizat, caju caramelizat, nuci şi fructe
uscate (produse de cofetărie), fructe trase în
ciocolată; pastă de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de porumb;
floricele de porumb pentru preparare la
cuptorul cu microunde; pâine, pâine prăjită
şi/sau aromatizată, produse de brutărie;
aluaturi pentru prăjituri, foi de plăcintă, pizza;
produse de patiserie şi cofetărie; fursecuri,
clătite, cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; prăjiturele cu orez, gustari pe bază
de orez; covrigi, covrigei, crutoane, grisine,
turtă dulce, napolitane, mini prăjituri, praline,
cornuleţe, pretzels, sticks-uri, pişcoturi,
biscuiţi, biscuiţi cu cremă, biscuiţi dulci,
biscuiţi crocanţi, biscuiţi săraţi, pricomigdale,
prăjituri, rulade, goffre, prăjiturele, pufarine,
rahat turcesc, şerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe (dulciuri), marţipan, umpluturi pentru
plăcinte, umpluturi pentru prăjituri, clătite;
mâncăruri preparate şi/sau congelate incluse în
această clasă, tabbouleh, gustări, sandvişuri,
supe; prafuri pentru budinci, prafuri pentru
prăjituri, prafuri pentru îngheţată, amidon
alimentar; îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), şerbeturi; ciocolată; paste
tartinabile; popcorn; băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe bază de cafea; arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
zahăr, acadele, bomboane, jeleuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06953
(151) 21/10/2015
(732) PROICEA MIHAELA VENORIA,

Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.
128J, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MITROI STEFAN, Str. Caldarusani
nr. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

                        Jurnal de opinie

(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270501;  

(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 artişi; 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; publicaţii, ziare
(tipărituri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06955
(151) 21/10/2015
(732) UMAR FEHMI, Cetăţean turc, cu

rezidenţă în România, Bdul. Octavian
Goga nr. 12, bl.M23, sc. 1, ap. 15,
sector 3

(540)

ROMDIST PACKAGING; SOLUTII
PENTRU AMBALAJE; www.romdist.ro

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:241501; 241517;
260304; 260725; 270512; 290113;  

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06956
(151) 21/10/2015
(732) UMAR FEHMI, Cetăţean turc, cu

rezidenţă în România, Bdul. Octavian
Goga nr. 12, bl.M23, sc. 1, ap. 15,
sector 3 

(540)

ROMCUP; www.romcup; TAKE
                        ME WITH YOU

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

(531) Clasificare Viena:011511; 110301;
110302; 260403; 260416; 261113;
270502; 270524; 290114;  

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06935
(151) 21/10/2015
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

                           MindCare
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis, alb
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020914; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de îngrijire
mentală; servicii de psihologie; servicii de
psihoterapie; servicii de psihologie
ocupaţională; servicii de examinare
psihologică; servicii de diagnostice
psihologice; servicii de evaluare psihologică;
servicii de consultaţii psihologice; servicii
oferite de un psihoterapeut; servicii de
psihologie oferite individual sau grupurilor;
servicii de consiliere psihologică în domeniul
sporturilor; psihiatrie; tratament psihologic;
asistenţă psihologică; consiliere psihologică;
consultanţă privind psihologia integrativă;
oferire de tratamente psihologice; întocmire de
rapoarte psihologice; consilierea psihologica a
personalului; furnizare de informaţii referitoare
la psihologie; terapie psihologică pentru sugari
şi copii; consiliere privind tratarea psihologica
a afecţiunilor medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06936
(151) 21/10/2015
(732) S.C. DELIZIOSO S.R.L., B-dul

Revoluţiei nr. 24, ap. 1, judeţul Arad,
, ARAD 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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DELIZIOSO

(591) Culori revendicate:crem, maro

(531) Clasificare Viena:250113; 270501;
270524; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06942
(151) 21/10/2015
(732) GOOD PIZZA S.R.L., Str. Căpitan

Octav Cocorascu, nr. 98 A, sector 1,,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATRICK HOUSE

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  (531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290112;  

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

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06937
(151) 21/10/2015
(732) S.C. FRONTERA TRADING

S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99, Jud.
Brăila, 810144, BRĂILA ROMANIA

(540)

FESTIVALUL INTERNATIONAL AL
                 PAINII DUNARENE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 21.10.2015

17

(210) M 2015 06938
(151) 21/10/2015
(732) S.C. LAURA FASHION SHOP

S.R.L., Str. Maior Bacila nr. 33, bl. 33,
sc. 3, et. 5, ap. 84, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Newness

(531) Clasificare Viena:261101; 261113;
270502; 270512;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06939
(151) 21/10/2015
(732) RADU ST. MARIAN PFA, Str.

Plopilor nr. 73, judeţul Călăraşi,  SAT
MODELU ROMANIA 

(540)

D J

(531) Clasificare Viena:170301; 170302;
270502; 270508;  

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

9 Aplicaţii software (programe).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06943
(151) 21/10/2015
(732) S.C. AGROELECTRICA S.A., Str.

C.A.Rosetti, nr. 179, Comuna Roseti,
Judeţul Călăraşi, SAT ROSETI
ROMANIA 

(540)

DOMAINE DES CARPATES

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06944
(151) 21/10/2015
(732) S.C. AGROELECTRICA S.A., Str.

C.A.Rosetti, nr. 179, Comuna Roseti,
Judeţul Călăraşi, , SAT ROSETI
ROMANIA 

(540)

CARPATHIAN DOMAIN

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06945
(151) 21/10/2015
(732) S.C. AMLA LOGISTIC TRANS

S.R.L., Str. Gării, nr. 21, Jud. Buzău,
120218, BUZĂU ROMANIA 

(540)

AMLA Logistic Trans

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

 (531) Clasificare Viena:010501; 180123;
270315; 270524; 290113;  

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

39 Transport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06946
(151) 21/10/2015
(732) S.C. AGROELECTRICA S.A., Str.

C.A.Rosetti, nr. 179, Comuna Roseti,
Judeţul Călăraşi, SAT ROSETI
ROMANIA 

(540)

CASTEL VALVIS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06940
(151) 21/10/2015
(732) SUCIU MARCELUS-LUCIAN, Str.

Victor Babeş nr. 39, judeţul Cluj,
400012, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

BUJOLE

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
zahăr, miere, sirop de melasă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06941
(151) 21/10/2015
(732) S.C. DE LEADERSHIP CONSULT

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 70, Vila
82A1, camera 2, Judeţul Ilfov, 77070,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CORPORETICA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 21.10.2015

20

(210) M 2015 06947
(151) 21/10/2015
(732) S.C. COMPANY SECURITY

SEPTEMBER S.R.L. - FILIALA
PITEŞTI, Cartier General, Bdul.
Republicii nr. 138, bl. 138, sc. A, ap. 3,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

             CSS COMPANY SECURITY         
                        SEPTEMBER
(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

030717; 230101; 230125; 240105;
240115; 240117; 270508; 290112;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază. 
42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06957
(151) 21/10/2015
(732) ADCO SIGN S.R.L., Bd. Pipera nr.

198C, Tronson Vest, bl. C2, sc. B, etaj
3, ap. 21, jud. Ilfov,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

KOA PILATES THE ANATOMY OF       
                   BALANCE

(531) Clasificare Viena:241707; 270501;
270512;  

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

41 Educai ie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06959
(151) 21/10/2015
(732) CIGHIREAN ALIN-IOAN, Str. G-ral

Ion Dragalina nr. 16, etaj 1, ap. 7, jud.
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

KEBABYLON

(591) Culori revendicate:roşu, maro

(531) Clasificare Viena:080501; 080525;
270502; 270507; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06960
(151) 21/10/2015
(732) CIGHIREAN ALIN-IOAN, Str.

G-ral Ion Dragalina nr. 16, etaj 1, ap.
7, jud. Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

KEBABYLON JUNIOR

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro

  (531) Clasificare Viena:080107; 270508;
270512; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 21.10.2015

22

(210) M 2015 06961
(151) 21/10/2015
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Noriel Remi

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06962
(151) 21/10/2015
(732) ASOCIATIA TERRA DACICA

AETERNA, Bd. 1 Decembrie 1918
nr. 23, ap. 1, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
PROFESIONALĂ ÎN PROPRIETATE
INDUS T R I A LĂ  LUPŞA Ş I
ASOCIAŢII, Str. Socului nr. 51D,
comuna Corbeanca, judeţ Ilfov sat
PETREŞTI

(540)

DAC FEST SUB SEMNUL LUPULUI

(531) Clasificare Viena:030101; 030116;
270502; 270505; 270512; 270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 21.10.2015

23

(210) M 2015 06963
(151) 21/10/2015
(732) CÂRNĂŢEANU DRAGOŞ, Bd.

Ceahlăul nr. 15, bl. 75, sc. 2, et. 5, ap.
89, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
PROFESIONALĂ ÎN PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  L U PŞA  Ş I
ASOCIAŢII, Str. Socului nr. 51D,
comuna Corbeanca, judeţ Ilfov sat
PETREŞTI

(540)

NACCO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06949
(151) 21/10/2015
(732) PUJINA DRAGOS GHEORGHE,

Str. Hristovului nr. 3, bl. 3, sc. A, ap.
1 ,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BTO - BACK TO ORIGINS

(531) Clasificare Viena:030717; 270522;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


