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Cereri Mărci publicate în 30.06.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 03786

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/06/2015 S.C. UNIVERSAL COMP PROD
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Temko & Universal

2 M 2015 04226

23/06/2015 CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI

CURTEA DE CONTURI
ROMANIA LEGE

3 M 2015 04227

23/06/2015 GIURAN GABRIELA

Royal Kindergarten

4 M 2015 04228

23/06/2015 S.C. ASCEND NETSOLUTIONS
S.R.L.

Bringo

5 M 2015 04229

23/06/2015 S.C. ALARM EXPRES S.R.L.

GEX ALARM EXPRES

6 M 2015 04230

23/06/2015 S.C. SONNENKREUZ S.R.L.

AURO

7 M 2015 04231

23/06/2015 S.C. AEG COMMISSIONING
S.R.L.

SCADACLOUD

8 M 2015 04232

23/06/2015 S.C. METAL STORE GROUP
S.R.L.

Metal Store Group INOX DE
CALITATE

9 M 2015 04233

23/06/2015 Freemantle Media Netherlands BV CE SPUN ROMÂNII

10 M 2015 04234

23/06/2015 TOMA I DANIELA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LEARN with MUSIC

11 M 2015 04235

23/06/2015 S.C. KIDS ENTERTAINMENT
S.R.L.

PAM PAM

12 M 2015 04236

23/06/2015 COMSPORT S.R.L.

abc Amenajări Bricolaj Construcţii

13 M 2015 04237

23/06/2015 SANDU ALEXANDRA

ZUZI party

14 M 2015 04238

23/06/2015 MATEI ROBERT-MATEI

resta EXCELENŢĂ ÎN SALTELE

15 M 2015 04239

23/06/2015 PETCU MARIAN

ARCOBALENO

16 M 2015 04240

23/06/2015 PETCU MARIAN

LILITUSS

17 M 2015 04241

23/06/2015 S.C. GREENGLASS RECYCLING
S.A.

GREEN GLASS RECYCLING

18 M 2015 04242

23/06/2015 PRO TV S.R.L.

SuperTrip
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 04243

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/06/2015 PRO TV S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Vara se joaca

20 M 2015 04244

23/06/2015 MIHALACHE ALIN GABRIEL

.1CONCEPT

21 M 2015 04245

23/06/2015 WOTANIA s.r.o.

ENTE ROBULL

22 M 2015 04246

23/06/2015 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT prix pour toi

23 M 2015 04247

23/06/2015 PAL ZOLTAN FERENC P.F.A.

SLOW TOURS TRANSYLVANIA

24 M 2015 04248

23/06/2015 S.C. BLACK COFFEE TO GO
SRL-D

BlackCock coffee

25 M 2015 04249

23/06/2015 S.C. PREMIUM AGENCY
EUROPE S.R.L.

ALEGE ROMÂNIA

26 M 2015 04250

23/06/2015 SOLOMON RĂZVAN IOAN

Ceaiul Bunicii

27 M 2015 04251

23/06/2015 RADULEA ION

SP SEMA PARC New Project

28 M 2015 04252

23/06/2015 RADULEA ION

SP SEMA PARC Logistics

29 M 2015 04253

23/06/2015 S.C. GRUPUL DE PRESA
ROMAN S.R.L.

MAGAZINUL DE mică
PUBLICITATE ANUNŢURI ÎN
ZIARE Şl ONLINE

30 M 2015 04254

23/06/2015 DANILA ADRIAN

BOROBOAŢĂ
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(210) M 2015 03786
(151) 23/06/2015
(732) S.C. UNIVERSAL COMP PROD
S.R.L., Str. Telia nr. 1, sector 2,
023286, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04233
(151) 23/06/2015
(732) Freemantle Media Netherlands BV,
Gravelandseweg 52, 1217, ET
HILVERSUM NETHERLANDS
(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, et. 3, ap.5, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

(540)
CE SPUN ROMÂNII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Filme cinematografice, desene animate,
benzi de film, filme, înregistrări magnetice;
înregistrări optice; înregistrări
magneto-optice; dispozitive de stocare a
datelor, aparate de predare audio-vizuale; cărţi
electronice şi publicaţii, jocuri electronice,
discuri multi-media şi publicaţii, înregistrări
multi-media şi publicaţii, discuri care pot fi
citite cu laser, discuri video şi publicaţii,
programe software de calculator, programe de
calculator, jocuri pe calculator (programe);
software-ul pentru jocuri interactive pentru
calculator, telefoane mobile şi dispozitive
portabile; înregistrări digitale; purtătoare de
mass-media sau pentru înregistrare, de sunet
şi/sau video şi/sau de date şi/sau informaţii;
aparate şi instrumente pentru înregistrare
şi/sau de reproducere a sunetului şi/sau video
şi/sau informaţii, holograme, floppy disk-uri,
înregistrări sonore, discuri pre-înregistrate;
CD de înregistrare; compact discuri; plăci de
patefon, casete audio, casete video, casete cu
bandă; discuri laser, compact discuri
CD-ROM-uri interactive digitale; discuri
video (DVD), aparate şi instrumente de

Temko & Universal
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260301; 260725;
270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; produse metalice necuprinse
în alte clase; tubulatură pentru instalaţii de
ventilare şi desfumare şi accesorii difuzie aer.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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clipuri video, DVD-uri, programe prin cablu,
programe prin satelit şi/sau programe de
divertisment pe internet; conţinut multimedia
prin intermediul unor producţii de teatru,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment); concursuri interactive prin
telefon, publicarea cărţilor, acordarea de
educaţie şi de divertisment prin intermediul
radio, televiziune, satelit, cablu, telefon,
internet la nivel mondial, organizarea de
spectacole; închiriere de înregistrări sonore şi
de spectacole pre-înregistrate, filme,
spectacole de radio şi de televiziune;
producţie de casete video şi discuri video; de
divertisment de radio, de divertisment de
televiziune, divertisment cinematografic,
divertisment de teatru, show-uri tip joc,
servicii de divertisment de televiziune care
implică participarea publicului interactiv prin
telefon; servicii de divertisment pentru
utilizarea pe telefonul mobil, jocuri bazate pe
internet, operarea de loterie şi jocuri de noroc,
servicii pentru jocuri de divertisment, servicii
pentru jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de cazinou; jocuri de cărţi şi turnee de
cazinou, concursuri, jocuri şi/sau evenimente;
loterii, furnizarea de oricare dintre serviciile
menţionate anterior la telefoane mobile,
printr-o reţea de telefonie mobilă, de
comunicaţii prin satelit, prin microunde sau
alte mijloace electronice, digitale şi analogice,
în direct, pe cale electronică, prin intermediul
reţelei de calculator, prin internet, on-line şi
prin intermediul televiziunii; organizarea,
producerea şi prezentarea de evenimente în
scopuri educaţionale, culturale sau de
divertisment; organizarea de producţii,
gestionarea şi prezentarea de concursuri,
concursuri de tip joc, spectacole de jocuri,
teste, zile de divertisment, expoziţii,
spectacole, campanii de informare,
evenimente puse în scenă, petreceri,

comunicaţii, telefoane, telefoane mobile,
încărcătoare, încărcătoare pentru telefoane
mobile, aparate de hands-free pentru telefoane
mobile, jocuri pentru telefoane mobile, maşini
de karaoke, piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior, jocuri digitale,
aplicaţii telefon mobil, jocuri de telefon
mobil; DVD cu jocuri, aplicaţii pentru
dispozitive electronice.
28 Jocuri, jucării, articole tip jucării; articole
de gimnastică şi sport, jucării electronice,
aparate şi instrumente pentru jocuri pe
calculator jocuri electrice şi electronice,
aparate electronice de divertisment, automate
care funcţionează cu monede (pentru jocuri);
automate de jocuri şi dispozitive, dispozitive
manuale pentru jocuri pe calculator, aparate
pentru jocuri video de divertisment, jocuri
interactive adaptate pentru utilizarea cu
receptoarele de televiziune; aparate electrice
video şi instrumente de divertisment, aparate
de divertisment adaptate pentru utilizarea cu
receptoarele de televiziune; păpuşi şi
îmbrăcăminte pentru păpuşi, ursuleţi de pluş,
cărţi de joc; piese de schimb şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior.
38 Emiterea de semnal, transmitere semnal
televiziune, transmitere semnal radio;
transmitere semnal televiziune prin satelit,
transmitere semnal prin cablu de televiziune,
comunicaţii prin telefon, servicii interactive
de telefonie; servicii de mesagerie prin
telefon, servicii de comunicare prin
intermediul undelor radio, telefon, Internet,
web la nivel mondial, prin cablu, prin satelit,
prin microunde şi prin reţeaua de energie
electrică; şi prin reţeaua de telefonie.
41 Educaţie şi servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, radio,
cablu, satelit şi internet; servicii de producţie
şi de prezentare a programelor de radio şi de
televiziune, filme cinematografice, spectacole,
4
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spectacole de teatru, concerte, spectacole live
şi evenimente de participare; organizarea şi
furnizarea de producţie de clipuri video prin
intermediul reţelelor de telefonie mobilă sau
de calculator pentru divertisment şi/ sau în
scopuri educaţionale.

(210) M 2015 04235
(151) 23/06/2015
(732) S.C. KIDS ENTERTAINMENT
S.R.L., Str. Golovita nr. 53, camera 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04234
(151) 23/06/2015
(732) T O M A
I
DANIELA
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Prevederii nr. 9,
bl. PM20, sc. 1, et. 2, ap. 14, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA

PAM PAM

(540)

(591) Culori revendicate:fucsia, negru,
galben, verde, albastru deschis
(531) Clasificare Viena:241713; 241714;
270508; 270515; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
LEARN with MUSIC
(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde,
fucsia, albastru
(531) Clasificare Viena:020915; 241710;
241712; 270502; 270515; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
5
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pentru consumatori; lanţ de magazine.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2015 04236
(151) 23/06/2015
(732) COMSPORT S.R.L., Str. Gheorghe
Şincai, nr. 1, Jud. Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA
(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04237
(151) 23/06/2015
(732) SANDU ALEXANDRA, Intr. Canalul
Argeş nr. 10, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

ZUZI party
(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 050320;
090701; 090725; 210125; 270502;
270507; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

abc Amenajări Bricolaj Construcţii
(531) Clasificare Viena:260408; 260409;
260418; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale; activităţi de import-export;
regruparea în avantajul terţilor de produse,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru
produsele comercializate; informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială

˜˜˜˜˜˜˜
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comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

(210) M 2015 04238
(151) 23/06/2015
(732) MATEI ROBERT-MATEI, Str. Frt.
Gheorghe Rostogolea, nr. 12, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04239
(151) 23/06/2015
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
resta EXCELENŢĂ ÎN SALTELE

ARCOBALENO

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Saltele pentru uz medical.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; saltele.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, cu amanuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de

(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04226
(151) 23/06/2015
(732) CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI, Str. Lev Tolstoi nr.
22-24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04227
(151) 23/06/2015
(732) GIURAN GABRIELA, Com.
Chiajna str. Florilor nr. 17, judeţul
Ilfov, , Sat Dudu ROMANIA
(540)

(540)

Royal Kindergarten
(591) Culori revendicate:roşu, orange,
galben, albastru deschis
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;
250706; 270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment.

CURTEA DE CONTURI ROMANIA
LEGE
(591) Culori revendicate:alb, albastru,
negru, galben
(531) Clasificare Viena:170301; 170302;
200701; 200702; 260116; 260121;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de afaceri financiare,
analiză financiară, verificarea cecurilor,
servicii de audit financiar, management
financiar, evaluări financiare, evaluări fiscale.
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; controlul
calităţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04228
(151) 23/06/2015
(732) S.C. ASCEND NETSOLUTIONS
S.R.L., B-dul Barbu Văcărescu nr.
164A, et. 1, sector 2, 020285,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Bringo

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7546C), galben deschis (pantone
8
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mărfuri; livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum.
42 Proiectare de software; dezvoltare de
software; creare de software; elaborare de
software; design şi dezvoltare de software;
construirea unei platforme de internet pentru
comerţul electronic; întreţinerea bazelor de
date; proiectare de baze de date; dezvoltare de
baze de date; proiectare de baze de date
computerizate.

7408C), galben închis (pantone
7556C)
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software pentru livrare de conţinut fără fir;
software; aplicaţii software; software de
calculator; software de calculator (programe);
software pentru telefoane mobile; programe
de calculatoare (software descărcabil);
aplicaţii software de calculator, descărcabile;
software de calculatoare pentru comerţ
electronic; software pentru comerţ prin
intermediul unei reţele globale de comunicaţii;
baze de date (electronice); baze de date
computerizate.
35 Publicitate în sectorul transport şi livrare;
servicii de comer electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vanzare; furnizare de informaţii în
materie de comerţ; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de
publicitate pentru promovarea comertului
electronic; servicii publicitare privind baze de
date; compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; compilarea informaţiilor în
baze de date informatice; administrare şi
compilare de baze de date computerizate.
38 Asigurarea accesului la baze de date pe
internet; servicii de comunicaţii pentru
accesarea unei baze de date; schimb electronic
de date stocate în baze de date accesibile prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii.
39 Livrare de alimente; livrare de cadouri;
livrare de pizza; servicii de livrare; livrare de
vinuri; livrarea de flori; livrare de băuturi
spirtoase; livrare pe cale rutieră; servicii de
livrare a alimentelor; livrare de produse de
băcănie; livrare de cosulete conţinând pâine şi
băuturi; servicii de curierat pentru livrarea de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04240
(151) 23/06/2015
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.
272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII, Str.
Dem I. Dobrescu nr. 15, sc. 3, et. 5,
ap. 80, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
LILITUSS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04229
(151) 23/06/2015
(732) S.C. ALARM EXPRES S.R.L., Str.
Făgăraşului bl. 8, sc. 4, ap. 46, judeţul
Mureş, , REGHIN ROMANIA

(210) M 2015 04230
(151) 23/06/2015
(732) S.C. SONNENKREUZ S.R.L., Bd.
Saturn nr. 21, sc. B, ap. 6, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)
AURO
GEX ALARM EXPRES

(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.

(531) Clasificare Viena:240115; 270508;
270517; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 04241
(151) 23/06/2015
(732) S.C. GREENGLASS RECYCLING
S.A., Şos. Olteniţei nr. 181, corp
administrativ, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

GREEN GLASS RECYCLING
10
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(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(531) Clasificare Viena:180107; 180108;
180114; 270502; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04242
(151) 23/06/2015
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 04243
(151) 23/06/2015
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Vara se joaca

SuperTrip
(591) Culori revendicate:albastru deschis,
violet, negru, alb, roşu, albastru, verde
11
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

îngrijire a unghiilor; servicii pentru îngrijirea
pielii capului; furnizare de servicii de îngrijire
temporară; servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului; servicii de consultanţă cu
privire la îngrijirea pielii; servicii de
consultanţă în materie de îngrijire a
frumuseţii; servicii pentru vopsirea parului;
servicii de coafare a părului; servicii de
împletire a părului; servicii de îndepărtare
permanentă şi reducere a părului; servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului; servicii medicale pentru tratamentul
pielii; servicii de cosmetică.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04244
(151) 23/06/2015
(732) MIHALACHE ALIN GABRIEL,
Str. Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 3,
ap. 931, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 04231
(151) 23/06/2015
(732) S.C. AEG COMMISSIONING
S.R.L., Str. Ing. Anghel Saligny nr.
124, parter, camera 2, bl. 6B, sc. 2, ap.
21, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
.1CONCEPT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de manichiura; servicii de
pedichiura; servicii pentru extensii de gene;
servicii de machiaj; servicii de machiaj
profesional; servicii de machiaj permanent;
servicii de machiaj cosmetic; servicii de
coafor; servicii de coafor de lux; servicii de
frizerie; servicii de frizerie pentru barbati;
servicii pentru îngrijirea feţei; servicii pentru
îngrijirea picioarelor; servicii pentru îngrijirea
părului; servicii pentru îngrijirea pielii;
servicii de îngrijire a frumuseţii; servicii
cosmetice de îngrijire corporală; servicii de

(540)
SCADACLOUD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
12
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produse nu conţin băuturi energizante şi nu se
amestecă cu băuturile energizante.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produse farmaceutice şi suplimente
alimentare, exceptând băuturile energizante şi
produse energizante, nici unul dintre aceste
produse nu conţin băuturi energizante şi nu se
amesteca cu bauturile energizante.

(210) M 2015 04245
(151) 23/06/2015
(732) WOTANIA s.r.o., Mesicka 324, 250
63, MRATIN REPUBLICA CEHA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ENTE ROBULL
(210) M 2015 04246
(151) 23/06/2015
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L., Şos. Industriilor nr. 53, sector
3, 032893, BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare, exceptând băuturile energizante şi
produse energizante, nici unul dintre aceste
produse nu conţin băuturi energizante şi nu se
amesteca cu băuturile energizante.
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzarilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produse farmaceutice şi suplimente
alimentare, exceptând băuturile energizante şi
produse energizante, nici unul dintre aceste

(540)

PPT prix pour toi
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), vişiniu (pantone 200C)
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;
260422; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
13
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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.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
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.
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.

(210) M 2015 04232
(151) 23/06/2015
(732) S.C. METAL STORE GROUP
S.R.L., Str. Vadul Bistriţei nr. 36,
judeţul Bacău, , BACĂU ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Metal Store Group INOX DE
CALITATE
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260422;
260424; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04247
(151) 23/06/2015
(732) PAL ZOLTAN FERENC P.F.A.,
Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 34,
sc. A, ap. 13, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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

(210) M 2015 04248
(151) 23/06/2015
(732) S.C. BLACK COFFEE TO GO
SRL-D, Str. Oaşului nr. 190, Demisol,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(540)

SLOW TOURS TRANSYLVANIA
BlackCock coffee

(531) Clasificare Viena:031107; 031124;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de tour-operator; organizare
călătorii; organizare tururi; organizare circuite
turistice; rezervări hoteliere; rezervări de
turism; rezervări de transport; organizare
croaziere; vizitare obiective turistice;
închiriere vehicule; pachete turistice.

(531) Clasificare Viena:260115; 260410;
260418; 270524;
(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (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

˜˜˜˜˜˜˜
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04250
(151) 23/06/2015
(732) SOLOMON RĂZVAN IOAN, Şos.
Pantelimon nr. 249, bl. 48, sc. B, et. 5,
ap. 68, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04249
(151) 23/06/2015
(732) S.C. PREMIUM AGENCY
EUROPE S.R.L., Calea Vitan nr.
106, bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector
3, 031161, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Ceaiul Bunicii
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Ceai.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a ceaiului (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să vadă şi să
cumpere comod; publicitate; reclamă
(promovare) pentru ceai.

ALEGE ROMÂNIA
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(210) M 2015 04251
(151) 23/06/2015
(732) RADULEA ION, Bd. Agronomiei nr.
7-15, vila N.3_2, et. 4, ap. 26, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04253
(151) 23/06/2015
(732) S.C. GRUPUL DE PRESA ROMAN
S.R.L., Bd. Carol nr. 34-36, Clădirea
Bussines Modern nr. 11-12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

SP SEMA PARC New Project
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04252
(151) 23/06/2015
(732) RADULEA ION, Bd. Agronomiei nr.
7-15, vila N.3_2, et. 4, ap. 26, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA

MAGAZINUL DE mică PUBLICITATE
ANUNŢURI ÎN ZIARE Şl ONLINE
(591) Culori revendicate:mov, albastru
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase (în special
tipărituri, ziare, suplimente, periodice);
produse de imprimerie; articole pentru

(540)

SP SEMA PARC Logistics
17
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publicitare.

legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(substanţe de lipit) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special servicii asigurate prin
intermediul magazinelor privind înregistrarea,
transcrierea şi/sau sistematizarea unor
comunicări scrise; servicii de strângere la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse, cum ar fi: difuzarea de anunţuri
publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi; machete publicitare, comunicate, pentru
a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
datelor publicate în ziare sau site-uri web;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
serviciile de distribuire de prospecte, direct
sau prin poştă, sau distribuirea de mostre;
servicii de publicitate, cum ar fi publicitatea
prin radio sau TV, închirierea de spaţii

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04254
(151) 23/06/2015
(732) D A N I L A
ADRIAN,
Str.
Independenţei nr. 15, judeţul
Dâmboviţa, 137435, TĂRTĂŞEŞTI
ROMANIA
(540)
BOROBOAŢĂ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jucării.
41 Divertisment muzical.

˜˜˜˜˜˜˜
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