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Cereri M|rci publicate în 29/01/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 00381 22/01/2015 S.C. ALSIAL TREND S.R.L. GymSport

2 M 2015 00382 22/01/2015 S.C. HILCON S.R.L. ActivMax

3 M 2015 00383 22/01/2015 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L. METAL SHOW

4 M 2015 00384 22/01/2015 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L. DEMO PLAST

5 M 2015 00385 22/01/2015 S.C. BOWLING MANAGEMENT
S.R.L.

ZAPPA CLUB & LOUNGE

6 M 2015 00386 22/01/2015 S.C. SUN GLASS CENTER S.R.L. Higlas

7 M 2015 00389 22/01/2015 S.C. PARTENER COFFEE
SERVICES S.R.L.

caffea.ro

8 M 2015 00390 22/01/2015 S.C. PARTENER COFFEE
SERVICES S.R.L.

ecoffeeshop.ro

9 M 2015 00391 22/01/2015 S.C. LABORATOARELE
REMEDIA S.R.L.

green sugar dulce natural

10 M 2015 00392 22/01/2015 S.C. ART NOUVEAU S.R.L. LA MESTECENI Un loc pentru
familia ta!

11 M 2015 00393 22/01/2015 BESLIU CRISTIAN-IONUT Besliu

12 M 2015 00394 22/01/2015 S.C. KUBITECH S.R.L. frigotehnie.ro

13 M 2015 00395 22/01/2015 S.C. LA VIE S.R.L. VINICER

14 M 2015 00396 22/01/2015 FUNDATIA NOUA GENERATIE PUPICUL DE NOAPTE BUN{

15 M 2015 00397 22/01/2015 NAGY LASZLO-CRINEL Stil Masculin

16 M 2015 00398 22/01/2015 VMBF QI S.R.L. BONIBAR

17 M 2015 00399 22/01/2015 STIRBAN FLORIN H B

18 M 2015 00400 22/01/2015 S.C. PI PRODUCTION S.R.L. bijusilver
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19 M 2015 00401 22/01/2015 WEST INVEST S.R.L. GUT&GUNSTIG

20 M 2015 00402 22/01/2015 LANCOM DISTRIBUTION LANCOM Startul buc|t|riilor
profesionale

21 M 2015 00403 22/01/2015 LOZINSCHI ROBERT BLOG EL MAESTRO

22 M 2015 00404 22/01/2015 BAD BROTHERS BOTOSANI
CLUB SPORTIV

LUPTA PENTRU CODRII DE
ARAMA

23 M 2015 00405 22/01/2015 S.C. SIGAZ S.R.L. SIGAZ CEL MAI SIGUR GAZ

24 M 2015 00406 22/01/2015 VLADAU BOGDAN ALEXANDRU FIITARE

25 M 2015 00407 22/01/2015 PERRY ALEXANDRA CARPRO RENT A CAR

26 M 2015 00408 22/01/2015 DOMNICA DAN Security Broker

27 M 2015 00409 22/01/2015 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. CLIMENUM

28 M 2015 00410 22/01/2015 S.C. SALOFARM S.R.L. mattca AVEM TOT SAU FACEM
ROST

29 M 2015 00411 22/01/2015 NEMES SIMONA DANIELA IAdeGUST{

30 M 2015 00412 22/01/2015 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SORISO

31 M 2015 00413 22/01/2015 S.C. BLACK SEA MAGIC S.R.L. LifeHotels

32 M 2015 00414 22/01/2015 S.C. BLACK SEA MAGIC S.R.L. LifeTraining

33 M 2015 00415 22/01/2015 CIOCOIU DAN ANDREI my inside BRAINY ARMY.com Is
a living world !

34 M 2015 00416 22/01/2015 ZORZOANA ALINA MR. PARK INSTANT RICE CUP
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(210) M 2015 00393
(151) 22/01/2015
(732) BESLIU CRISTIAN-IONUT, B-dul

Gării nr. 4, bl. 15, sc. D, ap. 16,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Besliu

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
vişiniu

(531) Clasificare Viena:050105; 270508;
290113;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00381
(151) 22/01/2015
(732) S.C. ALSIAL TREND S.R.L., Str.

Nucului, nr. 61, bl. 1, sc. 1, mansardă,
ap. 18, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GymSport

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020901;

270508;  

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

41 Servicii sportive; activităţi sportive;
antrenamente sportive; educaţie sportiva.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00394
(151) 22/01/2015
(732) S.C. KUBITECH S.R.L., Bd. Socola

nr. 57, bl. A1, parter, judeţul Iaşi,
700268, IAŞI ROMANIA 

(540)

frigotehnie.ro

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00382
(151) 22/01/2015
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

ActivMax

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

3 Sprayuri pentru corp (nemedicinale).
5 Preparate pentru facilitarea actului sexual.
35 Servicii de vanzare cu amănuntul în
legatură cu stimulente sexuale; servicii de
vanzare cu ridicata în legatură cu suplimente
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00395
(151) 22/01/2015
(732) S.C. LA VIE S.R.L., Str. Valea

Nucetului nr. 23, jud. Prahova,
106300, URLAŢI ROMANIA 

(540)

VINICER

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

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

(210) M 2015 00383
(151) 22/01/2015
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.

Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

METAL SHOW

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

35 Publicitate; comercializare în domeniu,
tratamentul textelor-redactare, editare.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare online.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 22/01/2015

5

(210) M 2015 00396
(151) 22/01/2015
(732) FUNDATIA NOUA GENERATIE,

Str. Careiului nr. 2, ap. 160, judeţul
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

PUPICUL DE NOAPTE BUNĂ

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00384
(151) 22/01/2015
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.

Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DEMO PLAST

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

35 Publicitate; comercializare în domeniu,
tratamentul textelor-redactare, editare.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale emisiuni radio şi tv;
publicare cărti şi publicare online.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi aferente; servicii de analiză
şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00397
(151) 22/01/2015
(732) NAGY LASZLO-CRINEL, Str. Vlad

Tepeş nr. 13G, judeţul Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

Stil Masculin

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 22/01/2015

6

(210) M 2015 00385
(151) 22/01/2015
(732) S.C. BOWLING MANAGEMENT

S.R.L., B-dul Vasile Milea nr. 4E, et.
2, camera 12, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZAPPA CLUB & LOUNGE

(591) Culori revendicate:albastru marin,
argintiu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240916; 270507;

290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00386
(151) 22/01/2015
(732) S.C. SUN GLASS CENTER S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, Comuna Afumaţi,
Jude ţul I l fov,  ,  AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  R A L U C A
ARDELEANU, STR. BAIA DE
ARAMĂ NR.1, BL.B, SC.3, ET.6,
AP.117, SECTOR 2 BUCUREŞTI

(540)

Higlas

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00398
(151) 22/01/2015
(732) VMBF QI S.R.L., Calea 13

Septembrie 131, bl. T2C, ap. 3, sector
5, 050718, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONIBAR

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

30 Batoane de cereale şi similare, cereale
pentru mic dejun şi similare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00399
(151) 22/01/2015
(732) STIRBAN FLORIN, Str. Timiş nr.

85, judeţul Timiş, 307220, GIROC
ROMANIA 

(540)

H B
  
(531) Clasificare Viena:030122; 240905;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie,îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00400
(151) 22/01/2015
(732) S.C. PI PRODUCTION S.R.L., Str.

Nisipului nr. 30, judeţul Braşov, ,
CRISTIAN ROMANIA 

(540)

bijusilver

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00389
(151) 22/01/2015
(732) S.C. PARTENER COFFEE

SERVICES S.R.L., Str. Valea
Argeşului nr. 11, bl. A6, sc. B, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

caffea.ro

(591) Culori revendicate:maro (pantone
490C), maro roşcat (pantone 7516C),
verde (pantone 7481C)
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(531) Clasificare Viena:050313; 050701;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00390
(151) 22/01/2015
(732) S.C. PARTENER COFFEE

SERVICES S.R.L., Str. Valea
Argeşului nr. 11, bl. A6, sc. B, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ecoffeeshop.ro

(591) Culori revendicate:maro (pantone
490C), maro roşcat (pantone 7516C),
verde (pantone 7481C)

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050701;

290115;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00401
(151) 22/01/2015
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

GUT&GUNSTIG

(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.( solicitam protecţie pentru toate
produsele din lista alfabetica a clasei)
29 Carne, peşte, păsări şi vinat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile. (solicitam protecţie pentru toate
produsele din lista alfabetica a clasei)
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, piine, produse de patiserie şi
cofetărie; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, boia, muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
(solicitam protecţie pentru toate produsele din
lista alfabetica a clasei)
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor. (solicitam
protecţie pentru toate produsele din lista
alfabetica a clasei)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00391
(151) 22/01/2015
(732) S . C .  L A B O R A T O A R E L E

REMEDIA S.R.L., Calea Călăraşi nr.
291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

green sugar dulce natural

(591) Culori revendicate:roşu, orange, verde
 
(531) Clasificare Viena:260106; 270502;

270515; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice; suplimente dietetice.
30 Îndulcitori naturali, pe bază de extract de
stevia rebaudiana, sub formă de de
comprimate, pudră, granule, cristale, instant,
sirop, masticabile sau sub formă lichidă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00402
(151) 22/01/2015
(732) LANCOM DISTRIBUTION, B-dul

Timişoara nr. 90, Incinta SC COMAT
AUTO SA, Clădirea B2, parter, spaţiul
S1-S2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LANCOM Startul bucătăriilor
profesionale

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
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pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00403
(151) 22/01/2015
(732) LOZINSCHI ROBERT, Aleea

Zorelelor nr. 8A, bl. 8A, sc. 2, et. 3,
ap. 87, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLOG EL MAESTRO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00404
(151) 22/01/2015
(732) BAD BROTHERS BOTOSANI

CLUB SPORTIV, B-dul George
Enescu nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 6,
j u d e ţu l  B o t o ş a n i ,  7 1 0 1 7 1 ,
BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

LUPTA PENTRU CODRII DE ARAMA

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:010102; 270524;

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

41 Organizare de competiţii sportive şi
evenimente sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00392
(151) 22/01/2015
(732) S.C. ART NOUVEAU S.R.L., Com.

Ciurila, nr. 86, Jud. Cluj, , SALICEA
ROMANIA 

(540)

LA MESTECENI Un loc pentru familia
ta!

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010309; 050106;

270511; 290114;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00405
(151) 22/01/2015
(732) S.C. SIGAZ S.R.L., Str. Bethlen

Gabor nr. 24, Jud. Bihor, ,
MARGHITA 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)

SIGAZ CEL MAI SIGUR GAZ

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00406
(151) 22/01/2015
(732) V L A D A U  B O G D A N

ALEXANDRU, Str. Mariuca nr. 10,
bl.116, et. 5, ap. 34, sector 4, 042033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIITARE

(591) Culori revendicate:negru, roşu
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 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290112;  

(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00407
(151) 22/01/2015
(732) PERRY ALEXANDRA, Kozlovska

9, , PREROV REPUBLICA CEHA 
(540)

CARPRO RENT A CAR

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

39 Închirieri de autovehicule şi autoturisme.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00412
(151) 22/01/2015
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

SORISO

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

5 Medicamente de uz uman şi veterinar;

produse farmaceutice de uz uman şi veterinar;
suplimente alimentare de uz medical;
suplimente dietetice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00416
(151) 22/01/2015
(732) ZORZOANA ALINA, Str. Iuliu

Maniu nr. 170A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MR. PARK INSTANT RICE CUP

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

30 Orez instant; orez preparat; orez; fidele de
orez; produse alimentare fabricate din orez;
gustări tip prăjitură din orez.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00408
(151) 22/01/2015
(732) DOMNICA DAN, Aleea Pantelimon

nr. 15-17, bl. B2, sc. 2, etaj 3, ap. 85,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Security Broker

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de securitate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
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45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor si indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate sa
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa persoanelor si a colectivităţilor;
servicii oferite unor persoane pentru
evenimente sociale, de exemplu servicii de
escortă; analiză de amprente digitale; blocarea
roţilor; consultanţă în domeniul siguranţei la
locul de muncă;consultanţă în materie de
securitate în muncă; consultanţă în materie de
securitate radiologică; consultanţă în materie
de prevenire a incendiilor; consultanţă în
materie de securitate; consultanţă
medico-legală în domeniul investigaţiilor
criminalistice; control de securitate al
pasagerilor liniilor aeriene; controlul de
securitate al bagajelor; depistarea bunurilor
furate; deschiderea încuietorilor (servicii de
lacătuşerie); deschiderea încuietorilor de
siguranţă; evaluare a riscurilor în materie de
securitate; evaluarea gradului de siguranţă;
furnizare de servicii de verificare a
antecedentelor; furnizarea de servicii de
recunoaştere şi de supraveghere; gardă de
corp personală (escortă); închiriere de alarme;
inchiriere de aparate de supraveghere de
securitate; închiriere de aparatură de
securitate; închiriere de avertizoare de
incendiu; închiriere de echipamente de
siguranţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00409
(151) 22/01/2015
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CLIMENUM

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi(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 sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
ierbicide (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00410
(151) 22/01/2015
(732) S.C. SALOFARM S.R.L., Str. 9 Mai,

nr.25, , BACĂU ROMANIA 
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE

PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

mattca AVEM TOT SAU FACEM ROST
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  

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

35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse farmaceutice şi parafarmaceutice,
aparatură medicală, consumabile medicale,
mobilier medical, cosmetice, prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, naţionale şi/sau
din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00411
(151) 22/01/2015
(732) NEMES SIMONA DANIELA, Str.

Armoniei nr. 94-33, judeţul Arad,
310232, ARAD ROMANIA 

(540)

IAdeGUSTĂ
(591) Culori revendicate:gri (pantone warm

grey 11C), roşu (pantone 199C)
  (531) Clasificare Viena:050314; 270507;

290112;  
(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 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00413
(151) 22/01/2015
(732) S.C. BLACK SEA MAGIC S.R.L.,

Str. Marina Limanu nr. 1, Judeţul
Constanţa, , LOCALITATEA
LIMANU 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)

LifeHotels

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00414
(151) 22/01/2015
(732) S.C. BLACK SEA MAGIC S.R.L.,

Str. Marina Limanu nr. 1, Judeţul
Constanţa, , LOCALITATEA
LIMANU 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)

LifeTraining

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270508;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00415
(151) 22/01/2015
(732) CIOCOIU DAN ANDREI, Str.

Mihail Sadoveanu nr. 6, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(540)

my inside BRAINY ARMY.com Is a
living world !
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;  

(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
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software de
calculator, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


