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Cereri Mărci publicate în 02.06.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 03498 23/05/2015 S.C. M.P. BĂNEASA PASTE S.A. BĂNEASA farfalle grau dur

2 M 2015 03499 23/05/2015 S.C. C.D. QUANTUM
EMERGENCE S.R.L.

Little Girl

3 M 2015 03500 23/05/2015 S.C. NYKOL DESIGN DREAMS
S.R.L.

NV

4 M 2015 03501 25/05/2015 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. PILORIX

5 M 2015 03503 25/05/2015 S.C. PP DISTRIBUTORS
ROMANIA S.R.L.

GRANDE VENTO

6 M 2015 03504 25/05/2015 STANCU VALENTIN ARENABIZ.TV

7 M 2015 03505 25/05/2015 S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A. CeCumpăr

8 M 2015 03506 25/05/2015 S.C. COMCEREAL S.A. CUPTORUL DIN POVESTE

9 M 2015 03507 25/05/2015 PADURE GHEORGHE EXPOCENTER HOTEL

10 M 2015 03508 25/05/2015 S.C. GREEK TASTE S.R.L. GREEK TASTE

11 M 2015 03509 25/05/2015 S.C. GreenLab Cosmetics S.R.L. Pure Stem

12 M 2015 03510 25/05/2015 S.C. AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

13 M 2015 03511 25/05/2015 DIVERTA BASTILIA S.R.L. Librăria Dalles

14 M 2015 03512 25/05/2015 STANCU VALENTIN ARENABIZ

15 M 2015 03513 25/05/2015 RADU ION FLORIN
RADU MIHAELA

FUSTIS Savoare la robinet

16 M 2015 03514 25/05/2015 S.C. D-TOYS S.R.L. SPUMINI ROBOT

17 M 2015 03515 25/05/2015 APPETITO DELIVERY S.R.L. Appetito Delivery SRL-Pizza
Lungo cu dimensiune de 1 metru

18 M 2015 03516 25/05/2015 FOCUS DEVELOPMENT S.R.L. focusTeam-We Build People



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA -Cereri Marci depuse în perioada
 23.05.2015-26.05.2015

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2015 03517 25/05/2015 S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION
S.R.L.

NATURA TE IUBESTE!

20 M 2015 03518 25/05/2015 S.C. VIGRA MARKETING &
SERVICES S.R.L.

VIGRA

21 M 2015 03519 25/05/2015 AQUA SUMMER S.R.L. MAGIC PLAYGROUND

22 M 2015 03520 25/05/2015 AQUA SUMMER S.R.L. MAGIC BISTRO

23 M 2015 03521 25/05/2015 AQUA SUMMER S.R.L. MAGIC PLACE EVENTS
MOGHIOROŞ

24 M 2015 03522 25/05/2015 AQUA SUMMER S.R.L. MAGIC SUMMER WAVES

25 M 2015 03523 25/05/2015 AQUA SUMMER S.R.L. COFFEE PARK

26 M 2015 03524 25/05/2015 PEREŢIANU ANA-MARIA cakeoholic

27 M 2015 03525 25/05/2015 MOBILO FINANCE IFN S.A. MOBILO

28 M 2015 03526 25/05/2015 SINDILE IONUT CATALIN GUSTURI CU TRADIŢIE

29 M 2015 03527 25/05/2015 S.C. MAYRA EYELASHES SI
MORE S.R.L.

MAYRA

30 M 2015 03528 25/05/2015 TĂRNICERU AFIAN

31 M 2015 03530 25/05/2015 S.C. PIRAMIDA DACULUI 22
S.R.L.

din grădină

32 M 2015 03531 25/05/2015 S.C. CONFSTAR S.A. ConfStar

33 M 2015 03532 25/05/2015 OPREA NICUŢĂ Pizza Grande

34 M 2015 03533 25/05/2015 JURCA ADRIAN-ROBERT blockstart

35 M 2015 03534 25/05/2015 MOBILO FINANCE IFN S.A. Imprumutul pe mobil

36 M 2015 03535 25/05/2015 VASILE FLORIN-BOGDAN RXP advertising

37 M 2015 03536 25/05/2015 S.C. EBS ROMANIA S.R.L. Clarvision
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38 M 2015 03537 25/05/2015 RAUREANU ALEXANDRA Zi cu fapte bune

39 M 2015 03538 25/05/2015 CLOUD SOFT S.R.L. iArchive

40 M 2015 03539 25/05/2015 S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.

41 M 2015 03540 25/05/2015 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

târgul internaţional gaudeamus
carte de învăţătură

42 M 2015 03541 25/05/2015 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
RADIODIFUZIUNE

Caravana GAUDEAMUS

43 M 2015 03542 25/05/2015 RO STAR S.A. RoStar PREMIUM Petit Beurre

44 M 2015 03543 25/05/2015 S.C. PRORETAIL MANAGEMENT
S.R.L.

S SIMPLOMAT

45 M 2015 03544 25/05/2015 S.C. ART-STEEL
TECHNOLOGIES S.R.L.

ARTPLANT

46 M 2015 03545 25/05/2015 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

real,- wine boutique

47 M 2015 03546 25/05/2015 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROMEGA NAPO

48 M 2015 03547 25/05/2015 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

NAPO

49 M 2015 03549 25/05/2015 S.C. AURELIUS ÎMPĂRATUL
ROMANILOR S.A.

AURELIUS ÎMPĂRATUL
ROMANILOR

50 M 2015 03551 25/05/2015 GIOSAN COSMIN CONSTANTIN
GIOSAN VALENTIN MIRCEA

POPAS BUCOVINA

51 M 2015 03552 26/05/2015 S.C. STERICYCLE ROMANIA
S.R.L.

STERICYCLE PROTEJAM
OAMENII. REDUCEM
RISCURILE.

52 M 2015 03553 25/05/2015 DÉGI LÁSZLÓ CSABA APSCO

53 M 2015 03556 26/05/2015 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. TOTUL TRECE PRIN STOMAC!

54 M 2015 03557 26/05/2015 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. CE-ŢI PICĂ GREU!

55 M 2015 03558 26/05/2015 CENTRUL CULTURAL VRANCEA CCV centrul cultural vrancea
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56 M 2015 03559 26/05/2015 ASOCIATIA DE CARITATE DIN
ARMATA ROMANIEI CAMARAZII

57 M 2015 03560 26/05/2015 S.C. EPOMARK TRADE S.R.L. Carnnavalle

58 M 2015 03561 26/05/2015 S.C. ALISON HAYES ROMANIA
S.R.L.

Carat

59 M 2015 03562 26/05/2015 S.C. NORDEXIM MV
INTERNATIONAL S.R.L.

cafe PLUS

60 M 2015 03563 26/05/2015 DARLAIANE DUMITRU MIO TAKE AWAY

61 M 2015 03565 26/05/2015 CRACIUNESCU ADRIANA SHINE RESIDENCE

62 M 2015 03566 26/05/2015 S.C. SANNET MEDIA S.R.L. SANNET at your click

63 M 2015 03567 26/05/2015 S.C. INTEGRATED ROAD
SOLUTIONS S.R.L.

IRS INTEGRATED ROAD
SOLUTIONS

64 M 2015 03569 26/05/2015 S.C. BLISS S.R.L. BENJAMIN

65 M 2015 03570 26/05/2015 S.C. TERAPIA S.A. TERSAL

66 M 2015 03571 26/05/2015 S.C. TERAPIA S.A. ASTORET

67 M 2015 03572 26/05/2015 S.C. TERAPIA S.A. HIPERAVIA

68 M 2015 03573 26/05/2015 S.C. TERAPIA S.A. BENEFICO

69 M 2015 03574 26/05/2015 APLAST WOOD INDUSTRY
S.R.L.

SMART WINDOW

70 M 2015 03575 26/05/2015 S.C. BA&PI REPCONF S.R.L. ANA PÂRVAN

71 M 2015 03576 26/05/2015 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE CLUB PRODUCATORI
BIOBREAZA

72 M 2015 03577 26/05/2015 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE GCOIN CLUB.COM

73 M 2015 03578 26/05/2015 BROTNEI SORIN ŞTEFAN Brotnei's

74 M 2015 03579 26/05/2015 S.C. SMART TRAVEL SOLUTION
S.R.L.

Galeria de Vacanţe
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75 M 2015 03580 26/05/2015 DARDEA CĂTĂLIN i'MAMAIA

76 M 2015 03581 26/05/2015 S.C. M.P. BĂNEASA PASTE S.A. BĂNEASA penne integrale

77 M 2015 03582 26/05/2015 S.C. S.B.V. CONSULT S.R.L. e evident

78 M 2015 03583 26/05/2015 ANA VASILE BOGDAN
SANDU IONUŢ OCTAVIAN

AEQUITAS Insolvency

79 M 2015 03584 26/05/2015 ANA VASILE BOGDAN
SANDU IONUŢ OCTAVIAN

AEQUITAS & PARTNERS

80 M 2015 03585 26/05/2015 ANA VASILE BOGDAN
SANDU IONUŢ OCTAVIAN

Casa de insolventa AEQUITAS

81 M 2015 03586 26/05/2015 S.C. GENERAL COM INVEST
S.R.L.

GENERAL COM INVEST

82 M 2015 03587 26/05/2015 MUSTAFA YOUSEF LEDVolt

83 M 2015 03589 26/05/2015 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

SAFE TAXI

84 M 2015 03590 26/05/2015 DULCIU DAN INSTITUTUL CULTURAL "MIHAI
EMINESCU"

85 M 2015 03591 26/05/2015 DRULIAC DAN IOAN MIRRASOL

86 M 2015 03594 26/05/2015 S.C. EUROMOBILA PROD S.R.L. PHILADELPHIA
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(210) M 2015 03498
(151) 23/05/2015
(732) S.C. M.P. BĂNEASA PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
partial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA farfalle grau dur

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

(531) Clasificare Viena:050924; 061915;
070113; 080705; 080707; 250119;
290114;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste făinoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral;
paste cu legume (sosuri); paste făinoase
gatapreparate; alimente din paste făinoase
uscate; paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03499
(151) 23/05/2015
(732) S . C .  C . D .  Q U A N T U M

EMERGENCE S.R.L., Str. Decebal
nr. 40, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Little Girl

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

16 Reviste (publicaţii periodice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03500
(151) 23/05/2015
(732) S.C. NYKOL DESIGN DREAMS

S.R.L., Str. Pescăruşului nr. 90, bl.
CP3, sc. D, judeţul Constanţa, 905700,
NĂVODARI ROMANIA 

(540)

NV
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(531) Clasificare Viena:260104; 260112;
260118; 270522;  

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

14 Ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii.
21 Prese pentru pantaloni.
25 Rochii drepte; sarafane (rochii); rochii de
mireasă; rochii de tenis; rochii din piei; rochii
lungi de seară; rochii pentru domnişoare de
onoare; rochii de gală pentru femei; rochii şi
cămăşi de damă pentru plajă; turnuri la rochii
pentru funde obi (obiage-shin); pantaloni;
fuste-pantalon; taioare-pantalon; pantaloni
sportivi; pantaloni impermeabili; pantaloni
ecosez; pantaloni colanţi; pantaloni corsar;
pantaloni scurţi; egări (pantaloni); pantaloni
lungi; pantaloni sport; pantaloni capri;
pantaloni largi; pantaloni de trening; pantaloni
de ploaie; pantaloni de drumeţie; pantaloni de
antrenament; pantaloni de ocazie; pantaloni de
schi; pantaloni bufanţi scurţi; pantaloni de
golf; pantaloni de sport; pantaloni de trening;
pantaloni de jogging; pantaloni din piele;
pantaloni de protecţie; pantaloni pentru
ciclism; pantaloni pentru călărie; pantaloni stil
călărie; pantaloni pentru copii; pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte); chaparajos
(pantaloni stil cowboy); pantaloni de catifea
cord; pantaloni scurţi pentru rugby; pantaloni
salopetă cu pieptar; pantaloni de snow-board;
pantaloni scurţi pentru tenis; pantaloni scurţi
pentru sport; pantalonaşi tiviţi cu volănaşe;
pantaloni scurţi (articole de îmbrăcăminte);
pantaloni de schi cu bretele; pantaloni de
trening scurţi; pantaloni, cămăşi şi fuste
pentru golf; pantaloni scurţi din material
pluşat; pantaloni bufanţi până la genunchi;
pantaloni de purtat pe deasupra; pantaloni de
trening cu bandă elastică; pantaloni de jogging
(articole de îmbrăcăminte); pantalonaşi

bufanţi cu volane (de noapte); fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt); supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor);
jachete, mantouri, pantaloni şi veste pentru
femei şi bărbaţi; fuste; fuste de tenis; kilturi
(fuste scoţiene din tartan); kilturi (fuste scurte
tradiţionale scoţiene); fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama); sacouri
de gală; seturi de bluză şi jachetă; costume;
costume informale (casual); costume de lucru;
costume pentru bărbaţi; costume de seară;
costume de ploaie; costume de gimnastică;
costume de plajă; costume de înot; costume de
baie; costume pentru înot; costume de teatru;
costume de balet; costume de marinar;
costume de damă; costume de karate; costume
de gală; costume pentru ploaie; costume de
Halloween; costume din piele; costume de
baie întregi; costume de bal mascat; costume
de baie pentru femei; costume dintr-o singură
piesă; costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte); costume de baie pentru bărbaţi
şi femei; costume utilizate în jocurile cu
interpretare de roluri; costume de baie întregi
cu bureţi pentru sutien; voalete; accesorii
pentru păr (voaluri); bustiere; costume de
carnaval pentru copii; costume pentru bal
mascat (articole pentru copii).
26 Încheietori pentru rochii; volane de fuste;
nasturi de sacou din metale preţioase.
37 Reparaţii de costume.
41 Închiriere de costume (teatru sau baluri
mascate).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03517
(151) 25/05/2015
(732) S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Puţul Lui Zamfir nr. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURA TE IUBESTE!

(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; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03530
(151) 25/05/2015
(732) S.C. PIRAMIDA DACULUI 22

S.R.L., Str. Sinaia nr. 18, Camera nr.
2, bl. 16, sc. 1, et. 7, ap. 22, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

din grădină

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:050901; 050903;

050917; 261101; 261112; 270311;
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.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03531
(151) 25/05/2015
(732) S.C. CONFSTAR S.A., B-dul

Republicii, nr. 2, Jud. Maramures,
4800, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

ConfStar

(591) Culori revendicate:grena
(531) Clasificare Viena:020323; 270508;

270512; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regrupare în
avantajul terţilor (cu exceptia transportului),
cu articole de îmbrăcăminte şi produse din
piele şi imitaţie de piele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03532
(151) 25/05/2015
(732) OPREA NICUŢĂ, Str. Arh. Ion

Mincu bl. 14, ap. 22, judeţul Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Pizza Grande

  
(531) Clasificare Viena:260102; 260108;

260124; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante
şi servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

ţ
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(210) M 2015 03518
(151) 25/05/2015
(732) S.C. VIGRA MARKETING &

SERVICES S.R.L., Bdul. Iuliu
Maniu nr. 55, bl. 17, sc. F, ap. 230,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIGRA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1788
C)

(531) Clasificare Viena:260408; 260418;
290112;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea şi reglarea energiei
electrice.
35 Intermediere de achiziţii, consultanţă
profesională de afaceri comerciale.
37 Instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03533
(151) 25/05/2015
(732) JURCA ADRIAN-ROBERT, Cal.

Aradului nr. 50, bl. D2, et. 1, ap. 6,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

blockstart

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

(531) Clasificare Viena:220105; 270502;
290103;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03519
(151) 25/05/2015
(732) AQUA SUMMER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 115, sector 6,
061416, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC PLAYGROUND

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
bleu

(531) Clasificare Viena:011315; 270502;
270507; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03520
(151) 25/05/2015
(732) AQUA SUMMER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 115, sector 6,
061416, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC BISTRO

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:110103; 110104;
190716; 190725; 270507; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03534
(151) 25/05/2015
(732) MOBILO FINANCE IFN S.A., Str.

Vintila Mihailescu nr. 6, bl. 77, sc. 1,
et. 2, ap. 18, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Imprumuturi (finanţare); finanţarea
împrumuturilor; finanţare prin credit; servicii
de finanţare; finanţare pentru împrumuturi
personale; servicii de finanţare şi împrumut;
finanţare de credite în rate; finanţarea
creditelor pe termen scurt; acordare de credit;
servicii de creditare; acordare de credite
temporare; acordare de credite de consum;
servicii de împrumut şi creditare; servicii de
consiliere privind creditarea; servicii de
gestionare a creditului; servicii de împrumut şi
de credit; servicii de credit şi de împrumut;
servicii de credite pentru nevoi personale;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar; afaceri financiare; afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03535
(151) 25/05/2015
(732) VASILE FLORIN-BOGDAN, Str.

Drum Centura nr. 25, judeţul Ilfov, ,
CHITILA ROMANIA 

(540)

RXP advertising

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(531) Clasificare Viena:261509; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03536
(151) 25/05/2015
(732) S.C. EBS ROMANIA S.R.L., Str.

Pavel Roşca nr. 9, Jud. Cluj, 400118,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Clarvision

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:261112; 261113;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03537
(151) 25/05/2015
(732) RAUREANU ALEXANDRA, B-dul

Timişoara nr. 80, sector 6, 061954,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zi cu fapte bune

(531) Clasificare Viena:040501; 040505;
050713; 050718; 190103; 270515;
270519;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03538
(151) 25/05/2015
(732) CLOUD SOFT S.R.L., Calea Moţilor

nr. 1, bl. S1, sc. H, ap. 5, judeţul Alba,
510134, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

iArchive

(591) Culori revendicate:mov, bleumarin,
albastru, violet

(531) Clasificare Viena:200511; 200705;
260207;  

(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 magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03539
(151) 25/05/2015
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:bej, maro,verde
(531) Clasificare Viena:050519; 050701;

290112;  
(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.
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.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03521
(151) 25/05/2015
(732) AQUA SUMMER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 115, sector 6,
061416, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC PLACE EVENTS
MOGHIOROŞ
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(591) Culori revendicate:gri închis, grena
(531) Clasificare Viena:240902; 240905;

270507; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03501
(151) 25/05/2015
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, cam. 1, Judeţul Iaşi, 700702,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

PILORIX

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice şi
medicinale destinate tratării afecţiunilor
tractului digestiv.
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 03540
(151) 25/05/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

târgul internaţional gaudeamus carte de
învăţătură

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice/tipărituri.
35 Publicitate prin mass-media, reclame pe
diverse suporturi.
38 Difuzare de emisiuni.
41 Realizare de emisiuni radiofonice,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03522
(151) 25/05/2015
(732) AQUA SUMMER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 115, sector 6,
061416, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC SUMMER WAVES

(591) Culori revendicate:portocaliu, bleu
(531) Clasificare Viena:010301; 010315;

270502; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03503
(151) 25/05/2015
(732) S.C.  PP DISTRIBUTORS

ROMANIA S.R.L., Str. Alexandru
Donici nr. 24, etajele II, III, şi IV, fără
camerele 41 şi 45, sector 2, 20479,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ ILIE CIMPOIERU,
Aleea Platanului nr. 1, bl. A 32, sc. 1,
ap. 21, Sector 5 BUCUREŞTI

(540)

GRANDE VENTO

 
(531) Clasificare Viena:250113; 250119;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03504
(151) 25/05/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educatie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03505
(151) 25/05/2015
(732) S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.,

Str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sectiunea
1, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

CeCumpăr

(591) Culori revendicate:verde, alb, gri
(531) Clasificare Viena:180125; 260416;

270501; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03506
(151) 25/05/2015
(732) S.C. COMCEREAL S.A., B-dul

Bucureşti nr. 2, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

CUPTORUL DIN POVESTE

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:080101; 130302;
130309; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03507
(151) 25/05/2015
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

EXPOCENTER HOTEL

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03508
(151) 25/05/2015
(732) S.C. GREEK TASTE S.R.L., Str.

Baicului nr. 2, bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap.
35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03523
(151) 25/05/2015
(732) AQUA SUMMER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 115, sector 6,
061416, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFEE PARK

(591) Culori revendicate:maro, verde
(531) Clasificare Viena:050116; 050701;

090110; 260115; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03524
(151) 25/05/2015
(732) PEREŢIANU ANA-MARIA, Bdul.

Ferdinand I nr. 97, bl. P17, sc. A, et. 8,
ap. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

cakeoholic

(531) Clasificare Viena:110102; 270501;  
(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03509
(151) 25/05/2015
(732) S.C. GreenLab Cosmetics S.R.L.,

Str. Rozelor nr. 5A, Judeţul Timiş,
300317, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Pure Stem

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor; cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03510
(151) 25/05/2015
(732) S . C .  A U G S B U R G

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

(531) Clasificare Viena:040504; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03511
(151) 25/05/2015
(732) DIVERTA BASTILIA S.R.L., Str.

B-dul Bucureştii Noi, nr. 25A, Imobil
P+3, parter, birou R28, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Librăria Dalles
(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:260418; 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; 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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03512
(151) 25/05/2015
(732) STANCU VALENTIN, Str. Lotrioara

nr. 19, bl. M31A, sc. A, et. 8, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARENABIZ

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03513
(151) 25/05/2015
(732) RADU ION FLORIN, Str.

Depozitului nr. 14, Comuna
Mărăcineni, judeţul Buzău, ,
MĂRĂCINENI ROMANIA 

(732) RADU MIHAELA, Car. Dorobanţi 2,
bl. A13, et. 1, ap. 4, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

FUSTIS Savoare la robinet



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
 23.05.2015-26.05.2015

22

(531) Clasificare Viena:011515; 110117;
270507; 270510; 270515;  

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

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie.
35 Afaceri comerciale, servicii de import
export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri comerciale şi management,
pentru domeniul solicitat a fi înregistrat,
publicitare şi reclamă, organizare de expoziţii
şi orice formă de prezentare înscop comercial
în domeniul industriei alimentare şi serviciilor
de vânzare. 
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03525
(151) 25/05/2015
(732) MOBILO FINANCE IFN S.A., Str.

Vintila Mihailescu nr. 6, bl. 77, sc. 1,
et. 2, ap. 18, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOBILO

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
împrumuturi (finanţare); finanţarea
împrumuturilor; finanţare prin credit; servicii
de finanţare; finanţare pentru împrumuturi
personale; servicii de finanţare şi împrumut;

finanţarea creditelor pe termen scurt; acordare
de credit; servicii de creditare; acordare de
credite de consum; finanţare de credite în rate;
servicii de împrumut şi creditare; servicii de
consiliere privind creditarea; servicii de
gestionare a creditului; servicii de împrumut şi
de credit; servicii de credit şi de împrumut;
servicii de credite pentru nevoi personale;
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03514
(151) 25/05/2015
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

SPUMINI ROBOT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03515
(151) 25/05/2015
(732) APPETITO DELIVERY S.R.L., Str.

1 Mai nr. 105, et. 4, ap. 412, Jud.
Cons t a n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Appetito Delivery SRL-Pizza Lungo cu
dimensiune de 1 metru

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03516
(151) 25/05/2015
(732) FOCUS DEVELOPMENT S.R.L.,

Str. Calea Vitan nr. 123, bl. V2, sc. 1,
ap. 29, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

focusTeam-We Build People

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03526
(151) 25/05/2015
(732) SINDILE IONUT CATALIN, Str.

Dorneasca nr. 2, bl. P72, sc. 2, ap. 31,
sector 5, 051714, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUSTURI CU TRADIŢIE

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03527
(151) 25/05/2015
(732) S.C. MAYRA EYELASHES SI

MORE S.R.L., Bdul. Alexandru Ioan
Cuza nr. 98A,, 023686, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAYRA
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(531) Clasificare Viena:050520; 240903;
240905; 270502; 270507;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03528
(151) 25/05/2015
(732) TĂRNICERU AFIAN, Str. Piatra

Craiului nr. 1, sc. B, ap. 28, judeţul
Timiş ,  300005, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
070508;  

(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.
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 03541
(151) 25/05/2015
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, Sector 1, 010165,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Caravana GAUDEAMUS

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

16 Publicaţii periodice; tipărituri.
35 Publicitate prin mass-media, reclame pe
diverse suporturi.
38 Difuzare de emisiuni.
41 Realizare de emisiuni radiofonice,
organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
 23.05.2015-26.05.2015

25

(210) M 2015 03542
(151) 25/05/2015
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

RoStar PREMIUM Petit Beurre

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

(531) Clasificare Viena:080101; 080303;
080306; 250119; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03543
(151) 25/05/2015
(732) S . C .  P R O R E T A I L

MANAGEMENT S.R.L., Str. Pecetei
nr. 7-9, bl. 2, camera 61, etaj 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

S SIMPLOMAT

(591) Culori revendicate:corai, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
7 Maşini automate pentru vânzare;
distribuitoare automate.
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; carduri magnetice codate;
carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor;
carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacţiilor la punctele de vânzare; terminale
de plată; terminale pentru plăţi electronice;
software; aplicaţii software; platforme de
software de calculator; software pentru
colectarea, redactarea, organizarea, transmisia,
stocarea şi utilizarea de date şi informaţii;
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publicaţii electronice descărcabile; baze de
date computerizate; baze de date electronice;
suporturi de date electronice.
35 Publicitate; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea vânzarilor pentru terţi; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de intermediere comercială;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; furnizarea unei piete on-line
pentru cumpărătorii şi vânzatorii de bunuri şi
servicii; furnizarea, în scopuri comerciale şi/
sau publicitare, prin intermediul unui site web,
de evaluari, recenzii şi recomandări despre
prestatorii de servicii şi producatorii de
bunuri; prelucrare electronică a datelor;
compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; servicii de localizare a
stocurilor în baze de date; servicii de facturare;
servicii de vizualizare şi accesare a facturilor;
contabilitate; evidenţă contabilă; consultanţă
şi informaţii privind contabilitatea; servicii de
marketing şi promovare; organizare şi
gestionare de programe de loializare sau
promoţionale pentru clienţi; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; servicii de
furnizare de informaţii comerciale; furnizare
de informaţii de afaceri; servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzarii de produse şi prestării de
servicii; procesarea administrativă a ordinelor
de comandă; negociere şi încheiere de
tranzacţii comerciale pentru terţi; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori;
studii de piaţă; organizarea de expoziţii,
concursuri, târguri şi evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare; furnizare de spaţiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
şi servicii; realizare, compilare şi difuzare de

anunţuri comerciale şi publicitare;
administrarea afacerilor în sistem de franciză;
închirierea spaţiilor publicitare; furnizare şi
închiriere de spaţiu publicitar pe internet;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet; furnizarea unui ghid de
publicitate online cu motor de căutare care
conţine bunuri şi servicii oferite de furnizori
o n l i n e ,  ma n a g e me n t u l  f i ş i e r e l o r
computerizate; sondaje de opinie;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; intermedieri de
promoţii de vânzare; închiriere de automate de
vânzare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare; afaceri monetare; tranzacţii şi
transferuri financiare; servicii de plată;
servicii de plată electronică; servicii de
portofel electronic (servicii de plăţi); servicii
pentru tranzacţii de plată cu cardul; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă financiară;
brokeraj de asigurări; brokeraj imobiliar;
brokeraj financiar; brokeraj de mărfuri;
brokeraj de garanţii reale imobiliare; brokeraj
cu garanţii reale mobiliare; servicii de
brokeraj; furnizare de opţiuni multiple de plăţi
prin intermediul terminalelor electronice
operate de clienţi disponibile la punctele de
vânzare cu amănuntul.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului la
baze de date; furnizarea accesului la pagini
web; schimb electronic de date stocate în baze
de date accesibile prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii; mesagerie electronică;
transmisie electronică de date, mesaje şi
informaţii; servicii de portaluri de
telecomunicaţii; acces la conţinut, pagini de
internet şi portaluri.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuirea de colete; servicii de
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curierat; servicii de ambalare a cadourilor;
brokeraj de marfă; servicii de brokeraj
referitoare la stocare; brokeraj de transport;
brokeraj de curierat; servicii de informaţii
referitoare la călătorii şi transporturi oferite de
brokeri de turism; rezervare de bilete de
calatorie.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; platformă ca serviciu (paas);
furnizarea de servicii externalizate în
domeniul tehnologiei informaţiei; cloud
computing; software ca serviciu (saas);
infrastructură ca serviciu (laas); dezvoltare,
instalare şi personalizare de aplicaţii software;
furnizori de servicii de aplicaţii informatice
(asp); închirieri de aplicaţii informatice;
întreţinere, reparaţii, instalare, personalizare şi
actualizare de software; crearea şi mentenanţa
website-urilor; închiriere de software;
furnizare de acces temporar la software şi
aplicaţii software nedescarcabile; construirea
şi găzduirea unei platforme de internet pentru
comertul electronic şi/sau intermedieri
comerciale şi de afaceri; stocarea electronică
a datelor; servicii informatice, şi anume
găzduirea unei platforme care permite
utilizatorilor de internet să posteze, să încarce,
să vadă şi să distribuie date, informaţii şi
conţinut multimedia; găzduirea unei platforme
online şi a unui site web interactiv care
permite comercianţilor să furnizeze informaţii
despre şi clienţilor să obţină reduceri, premii,
cupoane şi oferte speciale pentru
achiziţionarea de produse şi servicii;
furnizarea unei platforme pentru comunicaţii
pe dispozitive mobile; furnizarea de software
nedescărcabil oniine pentru facilitarea plăţilor
electronice şi a tranzacţiilor comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03544
(151) 25/05/2015
(732) S . C .  A R T - S T E E L

TECHNOLOGIES S.R.L., Str. Fraţii
Goleşti nr. 1A, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

ARTPLANT

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

1 Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte;
substanţe pentru tratarea seminţelor.
5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide, pesticide.
31 Produse şi cereale agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; hrană pentru animale; malţ.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou toate
în domeniul agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; cu excepţia florilor şi plantelor
atificiale.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03545
(151) 25/05/2015
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co. KG,
M e t r o - S t r a s s e  1 ,  4 0 2 3 5 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

real,- wine boutique

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate; prezentare de
produse; servicii constând în magazine de
vânzare cu amănuntul de produse alimentare,
băuturi alcoolice şi non-alcoolice, precum şi
produse non-alimentare legate de vinuri sau
alte băuturi, servicii de grupare în avantajul
terţilor de produse alimentare, băuturi
alcoolice şi non-alcoolice, precum şi produsele
non-alimentare legate de vinuri sau alte
băuturi, astfel încât aceştia să le achiziţioneze
comod; servicii de dezvoltare campanii de
promovare pentru afaceri; servicii de elaborare
de strategii şi concept de marketing; servicii
de distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, materiale
tipărite, mostre); expoziţii în scopuri
comerciale, servicii de comercializare on-line;
organizarea şi efectuarea de prezentări de
produse; servicii de lansare de produse;

marketing de produs, servicii de promovare,
servicii de vânzare cu amanuntul sau cu
ridicata; servicii de comercializare de produse
(alimentare, alcoolice şi non-alcoolice băuturi,
precum şi a produselor nealimentare cu privire
la vinuri şi alte băuturi), prezentarea
mărfurilor pe suporturi de comunicare pentru
vânzarea cu amanuntul; servicii de comerţ cu
amănuntul sau cu ridicata cu privire la
produsele alimentare, alcoolice şi
non-alcoolice băuturilor, precum şi a
produselor nealimentare cu privire la vinuri şi
alte băuturi; demonstraţie de vânzări; promoţii
de vânzari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03546
(151) 25/05/2015
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, Parter,
Camera 2, judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROMEGA NAPO

(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 şi materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
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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).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03547
(151) 25/05/2015
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, Parter,
Camera 2, judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NAPO

(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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03549
(151) 25/05/2015
(732) S.C. AURELIUS ÎMPĂRATUL

ROMANILOR S.A., Str. Poiana lui
Neagoe nr. 25, judeţul Braşov, ,
POIANA BRAŞOV 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)

AURELIUS ÎMPĂRATUL
ROMANILOR
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(531) Clasificare Viena:240905; 260416;
260418; 270507; 270522;  

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

43 Cazare temporară, restaurante, cafenele,
restaurante cu autoservire, snack-baruri,
cafenele-baruri; servicii oferite sau asociate cu
funcţionarea şi francizarea restaurantelor şi
altor stabilimente sau facilităţi legate de
desfacerea hranei şi băuturilor preparate
pentru consum; servicii de catering, prepararea
măncărurilor gatite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03551
(151) 25/05/2015
(732) GIOSAN COSMIN CONSTANTIN,

Str. Vornic Grigore Sabie nr. 2, judeţul
Suceava, 725100, CAMPULUNG
MOLDOVENESC ROMANIA 

(732) GIOSAN VALENTIN MIRCEA,
Str. Vornic Grigorie Sabie nr. 2,
judeţul Suceava, , CAMPULUNG
MOLDOVENESC ROMANIA 

(540)

POPAS BUCOVINA

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

43 Cazare temporară; evaluare de cazare
hotelieră; organizare de cazare temporară;
servicii de cazare hotelieră; furnizare de
cazare temporară; servicii de cazare
temporară; servicii de ospitalitate (cazare);
agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni); servicii
de cazare pentru evenimente; organizare de

cazare pentru turişti; servicii ale agenţiilor de
cazare; servicii de cazare pentru reuniuni;
furnizare de cazare pentru vacanţe; servicii de
cazare pentru vacanţe; rezervare de cazare la
hotel; asigurare de cazare temporară pentru
lucru; închirieri de spaţii de cazare temporară;
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni;
asigurare de facilităţi pentru târguri (cazare);
servicii de cazare în staţiuni turistice; servicii
de camping pentru turişti (cazare); rezervări de
spaţii de cazare temporară; servicii oferite de
tabere de vacanţă (cazare); rezervare de locuri
de cazare pentru călători; rezervare de locuri
de cazare la hoteluri; furnizare de locuri de
cazare la hoteluri; rezervare de locuri de
cazare pentru turisti; furnizare de locuri de
cazare pentru recepţii; furnizare de spaţii de
cazare temporară mobilate; rezervare de locuri
de cazare pentru vacanţe; asigurare de spaţii
de cazare pentru turişti; organizare de locuri
de cazare pentru vacanţe; servicii de caritate,
şi anume cazarea temporară; intermediere de
spaţii de cazare pentru membrii; evaluare
locuri de cazare pe timp de vacanţă; servicii de
rezervare de locuri de cazare pentru vacanţe;
servicii de agenţii de turism privind rezervări
de cazare; hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă; închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanţelor; rezervare
de spaţii de cazare în cadrul campingurilor;
servicii de cazare în case de odihnă pentru
tineri; servicii de rezervare a locurilor de
cazare (time-share); servicii de adapost de
urgenţă (locuri de cazare temporară); servicii
de agenţii de turism privind spaţiile de cazare;
servicii de agenţie de închiriere de locuri de
cazare (time-share); furnizare de informaţii cu
privire la rezervarea de locuri de cazare;
servicii ale agenţiilor de rezervare de locuri de
cazare (time-share); servicii furnizate de o
agenţie pentru rezervarea de cazare temporară;
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servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share); servicii ale agenţilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanţă; rezervări la restaurant; restaurante cu
autoservire; restaurante de delicatese;
restaurante (servirea mesei); servicii de
rezervări la restaurant; rezervări pentru
restaurante şi mese; furnizarea de recenzii
despre restaurante; servicii de informare
privind restaurantele; servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor; servicii de restaurant
prestate de hoteluri; restaurante specializate în
preparate la grătar; servicii de restaurant cu
servire la pachet; furnizarea de informaţii cu
privire la restaurante; aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire; furnizare
de recenzii de restaurante şi baruri; servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide; servicii prestate de o agenţie pentru
rezervări de restaurante; servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă; servicii
hoteliere; informaţii hoteliere; rezervari de
hoteluri; rezervari la hoteluri; servicii de
catering hotelier; rezervări de hotel pentru
terţi; organizare de mese la hoteluri; informaţii
cu privire la hoteluri; servicii de rezervare la
hoteluri; servicii hoteliere în staţiuni turistice;
rezervare de camere de hotel pentru călători;
furnizare de informaţii cu privire la hoteluri;
servicii de consultanţă referitoare la instalaţiile
hotelurilor; servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel; servicii electronice de
informaţii cu privire la hoteluri; servicii de
agenţii de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel; servicii de agenţie de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03552
(151) 26/05/2015
(732) S.C. STERICYCLE ROMANIA

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 5, judeţul
Ilfov, , JILAVA ROMANIA 

(540)

STERICYCLE PROTEJAM OAMENII.
REDUCEM RISCURILE.

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de consultanţă în domeniile asistenţă
privind produsele şi rechemarea produselor;
servicii de administraţie comercială cu privire
la returnarea produselor şi rechemarea
produselor; servicii de administraţie
comercială cu privire la returnarea şi
rechemarea produselor farmaceutice; servicii
de administraţie comercială cu privire la
returnarea şi rechemarea dispozitivelor
medicale; servicii de administraţie comercială
cu privire la returnarea şi rechemarea
produselor cu durată de viaţă lungă şi a
produselor de larg consum; servicii de
marketing; servicii de administrare a bazelor
de date şi a relaţiilor cu clienţii (crm); servicii
de televânzări şi telemarketing; servicii de
centre de contact şi de centre de telefonie;
servicii de gestionare a programărilor; servicii
de prelucrare de comenzi; servicii de
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administraţie comercială şi anume prelucrarea
solicitărilor pentru asistenţă clienti şi operarea
unei linii de asistenţă pentru clienţi; servicii
administrative şi anume monitorizarea
informaţiilor şi legislaţiei cu privire la tratarea,
manipularea şi eliminarea deşeurilor
periculoase industriale, medicale şi menajere,
la tratarea deşeurilor şi la cerinţele pentru
reciclare.
39 Servicii de transport; transportul pacienţilor
cu autovehicule, microbuze şi ambulante;
servicii de facilitare a transportului
pacienţilor; servicii de consultanţă în legătură
cu transportul; servicii de curierat; transport şi
depozitarea deşeurilor.
40 Tratament de materiale; servicii pentru
tratarea şi reciclarea deşeurilor menajere,
medicale şi industriale periculoase; tratarea
apelor uzate; eliminarea deşeurilor menajere,
medicale şi industriale periculoase;
consultanţă în domeniul eliminării deşeurilor
medicale, menajere şi industriale periculoase;
servicii medicale de tratare şi reciclare a
deşeurilor; tratarea deşeurilor şi servicii de
reciclare şi anume eliminarea de produse
farmaceutice; tratarea deşeurilor şi servicii de
reciclare şi anume colectarea de produse
farmaceutice.
41 Educaţie; formare profesională;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
educaţie şi formare în domeniul manipularii şi
eliminării deşeurilor medicale; dezvoltarea,
organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi
programe educaţionale şi furnizarea de cursuri
de instruire în domeniul sănătăţii umane,
sănă tăţ i i ,  produselor farmaceutice,
dispozitivelor medicale, cercetării medicale,
chirurgiei şi medicinei; programe de formare
profesională şi de conformare conformitate
guvernamentală în domeniul sănătăţii,
manipulării deşeurilor medicale şi eliminării

acestora (educaţie).
44 Servicii medicale şi de asistenţă medicală;
servicii de consiliere farmaceutică; servicii de
radioterapie; servicii de dozimetrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03553
(151) 25/05/2015
(732) DÉGI LÁSZLÓ CSABA, Str.

Stejarului nr. 31, ap. 36, judeţul Cluj,
407280, FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

APSCO

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

9 Aplicatii software (programe).
41 Educaţie; instruire.
44 Consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoţionale asociate afecţiunilor medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03556
(151) 26/05/2015
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

TOTUL TRECE PRIN STOMAC!
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(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
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03557
(151) 26/05/2015
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

CE-ŢI PICĂ GREU!

(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
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03558
(151) 26/05/2015
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

VRANCEA, B-dul Gării, nr. 8, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

CCV centrul cultural vrancea

(591) Culori revendicate:auriu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 260419;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03571
(151) 26/05/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03572
(151) 26/05/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

HIPERAVIA

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie

comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03573
(151) 26/05/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

BENEFICO

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03559
(151) 26/05/2015
(732) ASOCIATIA DE CARITATE DIN

A R M A T A  R O M A N I E I
CAMARAZII, Str. Constantin Mile
nr. 1, Camera 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:050501; 050513;

050520; 050521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03560
(151) 26/05/2015
(732) S.C. EPOMARK TRADE S.R.L.,

Str. Gării nr. 1, judeţul Arad, 317145,
GURAHONŢ ROMANIA 

(540)

Carnnavalle

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03574
(151) 26/05/2015
(732) APLAST WOOD INDUSTRY

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 269, Jud.
Ilfov, , 1 DECEMBRIE ROMANIA 

(540)

SMART WINDOW

(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.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03586
(151) 26/05/2015
(732) S.C. GENERAL COM INVEST

S.R.L., str. Steagului nr. 1, judeţul
Arad, 310262, ARAD ROMANIA 

(740) L A B I R I N T  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

GENERAL COM INVEST

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270505;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; servicii de
import-export; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, furnizarea şi distribuţia de energie.
42 Servicii de asistenţă şi consultanţă în
domeniul energetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03561
(151) 26/05/2015
(732) S.C. ALISON HAYES ROMANIA

S.R.L., Şos. Bucureşti-Buzău Km
55,2, judeţul Ialomiţa, , URZICENI
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)

Carat

 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03575
(151) 26/05/2015
(732) S.C. BA&PI REPCONF S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu, nr. 13A, bl. R1, sc.
1, et. 2, ap. 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANA PÂRVAN

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03587
(151) 26/05/2015
(732) MUSTAFA YOUSEF, B-dul Unirii

nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et.4, ap. 39,sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

LEDVolt

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de iluminat; lămpi, becuri de
iluminat, lustre, aplice (corpuri electrice de
iluminat), lămpi cu neon pentru iluminat. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03562
(151) 26/05/2015
(732) S . C .  N O R D E X I M  M V

INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Parteneriatului nr. 24, Judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA 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)

cafe PLUS

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, maro

(531) Clasificare Viena:200507; 241314;
241317; 260418; 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.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03576
(151) 26/05/2015
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB PRODUCATORI BIOBREAZA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03577
(151) 26/05/2015
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GCOIN CLUB.COM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03589
(151) 26/05/2015
(732) S.C. EURO CONSTRUCT

TRADING 98 S.R.L., Str. Răzoare nr.
32, et. 4, lot 12, lot 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SAFE TAXI

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03590
(151) 26/05/2015
(732) DULCIU DAN, Str. Pădurea Craiului

nr. 1, bl. B2, sc. 3, et. 2, ap. 99, sector
3, 032718, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

INSTITUTUL CULTURAL "MIHAI
EMINESCU"

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03591
(151) 26/05/2015
(732) DRULIAC DAN IOAN, Str. Victoriei

nr. 6, sc. C, ap. 2, Judeţul Braşov,
500214, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MIRRASOL
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(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03594
(151) 26/05/2015
(732) S.C. EUROMOBILA PROD S.R.L.,

Str. Bucureşti Giurgiu nr. 122A,
Judeţul Giurgiu, , GIURGIU
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)

PHILADELPHIA

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03578
(151) 26/05/2015
(732) BROTNEI SORIN ŞTEFAN, Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 103, Vila C4,
judeţul Ilfov, , PIPERA VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Brotnei's

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03579
(151) 26/05/2015
(732) S.C. SMART TRAVEL SOLUTION

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 92, bl.
C7, sc. D, et. 2, ap. 127, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Galeria de Vacanţe

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

39 Agenţie de turism; servicii de turism;
servicii de ghizi de turism; servicii specifice
agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de agenţie de turism
pentru organizarea călătoriilor; servicii
specifice agentiilor de turism şi servicii de
rezervări; servicii de agenţii de turism pentru
călătorii de afaceri; servicii de agenţie de
turism pentru organizarea de vacanţe; servicii
specifice agenţiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport.
43 Servicii de agenţii de turism privind
rezervări de cazare; servicii de agenţii de
turism privind spaţiile de cazare; servicii de
agenţii de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel; servicii ale agenţiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanţă; cazare temporară; organizare
de cazare temporară; servicii de cazare
hotelieră; servicii de cazare temporară; agenţii
de cazare (hoteluri, pensiuni); servicii de
cazare pentru evenimente; organizare de
cazare pentru turişti; servicii ale agenţiilor de
cazare; furnizare de cazare pentru vacanţe;
servicii de cazare pentru vacanţe; rezervare de
cazare la hotel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03580
(151) 26/05/2015
(732) DARDEA CĂTĂLIN, Str. Petre Păun

nr. 3, bl. 69D, sc. 4, et. 5, ap. 159,
sector 5, 052215, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

i'MAMAIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03581
(151) 26/05/2015
(732) S.C. M.P. BĂNEASA PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
partial, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA penne integrale

(591) Culori revendicate:potocaliu, galben,
albastru, maro, verde, roşu

(531) Clasificare Viena:061915; 070113;
250119; 290115;  

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

30 Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; produse
pentru gustări preparate din făină de cereale;
paste făinoase alimentare; paste uscate; paste
preparate; paste făinoase umplute; mâncăruri
care includ paste; paste din grâu integral; paste
cu legume (sosuri); paste făinoase gata
preparate; alimente din paste făinoase uscate;
paste sub formă de foi; mâncăruri gata
preparate care conţin paste; paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte; mâncăruri
preparate în special pe bază de paste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03582
(151) 26/05/2015
(732) S.C. S.B.V. CONSULT S.R.L., Str.

Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 365,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

e evident

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

(531) Clasificare Viena:020904; 260314;
260318; 270502; 270503; 270505;
290113;  

(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 pe instruire sau învăţăamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03583
(151) 26/05/2015
(732) ANA VASILE BOGDAN, Splaiul

Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SANDU IONUŢ OCTAVIAN,
Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AEQUITAS Insolvency

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03584
(151) 26/05/2015
(732) ANA VASILE BOGDAN, Splaiul

Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SANDU IONUŢ OCTAVIAN,
Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AEQUITAS & PARTNERS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03585
(151) 26/05/2015
(732) ANA VASILE BOGDAN, Splaiul

Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SANDU IONUŢ OCTAVIAN,
Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Casa de insolventa AEQUITAS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03563
(151) 26/05/2015
(732) DARLAIANE DUMITRU, Str.

Salcâmilor nr. 11, Judeţul Constanţa,
900607, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MIO TAKE AWAY

(531) Clasificare Viena:110304; 260418;
270315; 270508;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03565
(151) 26/05/2015
(732) CRACIUNESCU ADRIANA, Str.

Măgura Vulturului nr. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03566
(151) 26/05/2015
(732) S.C. SANNET MEDIA S.R.L., Bd.

George Enescu nr. 30, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SANNET at your click

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03567
(151) 26/05/2015
(732) S.C. INTEGRATED ROAD

SOLUTIONS S.R.L., Str. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 20C, camera 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IRS INTEGRATED ROAD SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(pantone 424C)

(531) Clasificare Viena:071101; 071110;
270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03569
(151) 26/05/2015
(732) S.C. BLISS S.R.L., Str. N. Grigorescu

nr. 2, Jud. Sibiu, 550154, SIBIU
ROMANIA 

(540)

BENJAMIN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03570
(151) 26/05/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

124, judeţul Cluj, 400632, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

TERSAL

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜


