OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA
DE 23.09.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 30.09.2015

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de
23.09.2015

Cereri Mărci publicate în 30.09.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06265

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/09/2015 FUNDAŢIA PYGMALION

Denumire
Marcă
(540)
Sat Pitoresc

2 M 2015 06266

23/09/2015 MIRCEA VALENTIN

FIZI

3 M 2015 06267

23/09/2015 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A.

Sustine Prietenia

4 M 2015 06268

23/09/2015 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A.

Viva Credit sustine prietenia

5 M 2015 06269

23/09/2015 BRATU VIOREL

Miss & Mister TV Romania

6 M 2015 06270

23/09/2015 S.C. MONTERO VET S.R.L.

M MONTERO VET

7 M 2015 06295

23/09/2015 S.C. DENTIX MILLENNIUM S.R.L. TRATE

8 M 2015 06296

23/09/2015 S.C. BIP MOBILE S.R.L.

Rebeca Ballroom

9 M 2015 06297

23/09/2015 KEMECSEI SORIN LAURENŢIU

GREEN EDIL CONSTRUCT

10 M 2015 06298

23/09/2015 S.C. BUTAN GAS ROMANIA S.A.

ButanGas

11 M 2015 06299

23/09/2015 S.C. ELIT S.R.L.

FRESH CONCEPT

12 M 2015 06300

23/09/2015 S.C. SOIMII SERVICE SECURITY SOIMII SERVICE SECURITY
S.R.L.
PROFESIONALISM SI
CORECTITUDINE

13 M 2015 06301

23/09/2015 PALAZ CLAUDIU-IORGA

DESCHIDE CONSTANTA

14 M 2015 06302

23/09/2015 S.C. VADUL BĂNIEI S.R.L.

COFETARIA SARA BAIA DE
FIER

15 M 2015 06303

23/09/2015 PLAFAR INIMA VERDE SRL-D

VERDE Inimă Verde - Sănătate
din inima naturii!

16 M 2015 06304

23/09/2015 ACIU SERGIU ADRIAN

Termochim

17 M 2015 06307

23/09/2015 FUNDAŢIA AQUADEMICA

AQUADEMICA

18 M 2015 06308

23/09/2015 ASOCIATIA SMARTSTUDENT

StudentCard

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 23.09.2015

(210) M 2015 06295
(151) 23/09/2015
(732) S.C. DENTIX MILLENNIUM
S.R.L., Str. Magnoliei nr. 15A, judeţul
Giurgiu, , SĂBĂRENI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2015 06296
(151) 23/09/2015
(732) S.C. BIP MOBILE S.R.L., Aleea
Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825 BIS, sc.
2, et. 8, ap. 80, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

TRATE

Rebeca Ballroom

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:270503; 270510;
270514; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; furnizarea de spaţii special
amenajate pentru banchete şi evenimente
sociale pentru ocazii speciale; organizarea de
nunţi (mâncare, băutură şi spaţii); organizarea
de banchete.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06297
(151) 23/09/2015
(732) KEMECSEI SORIN LAURENŢIU,
Bd. 3 August 1919 nr. 11, ap. 6,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 06298
(151) 23/09/2015
(732) S.C. BUTAN GAS ROMANIA S.A.,
Intrarea Murmurului nr. 2-4, sector 1,
014114, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

GREEN EDIL CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:260416; 260424;
261102; 261112; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; consultanţă
în domeniul contrucţiilor, reparaţiilor,
instalaţiilor.

ButanGas
(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:190101; 190125;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06265
(151) 23/09/2015
(732) FUNDAŢIA PYGMALION, Str. I.
C. Brătianu, nr. 12, bl. A7, ap. 2, Jud.
Argeş, 110003, PITEŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06299
(151) 23/09/2015
(732) S.C. ELIT S.R.L., Str. Victoriei nr.
16, judeţul Alba, , CUGIR ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

(540)

Sat Pitoresc

FRESH CONCEPT
(591) Culori revendicate:negru, galben,
maro
(531) Clasificare Viena:110707; 220305;
270501; 270510; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06266
(151) 23/09/2015
(732) MIRCEA VALENTIN, Str. Maior
Ion Coravu nr. 6, et. 4, ap. 5, sector 2,
021971, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
FIZI
4
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(210) M 2015 06267
(151) 23/09/2015
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Spl.
Unirii nr. 16, bl. B7, et. 7, cam 704,
sector 4, 040035, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 06268
(151) 23/09/2015
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Spl.
Unirii nr. 16, bl. B7, et. 7, cam 704,
sector 4, 040035, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
Sustine Prietenia

Viva Credit sustine prietenia

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Credite ipotecare; credite garantate;
gestionare de credite; brokeraj de credite;
administrare de credite; intermediere de
credite; asigurări de credite; consiliere privind
creditele; finanţarea creditelor imobiliare;
finanţare pentru credite comerciale; acordare
de credite ipotecare; finanţare de credite
punte; acordare de credite imobiliare;
intermediere de credite personale; acordare de
credite comerciale; acordare de credite
industriale; acordare de credite de consum;
intermediere de credite în rate; finanţarea
creditelor pentru locuinţe; acordare de credite
pentru casă; acordare de garanţii pentru
credite; credite ipotecare şi brokeraj ipotecar;
organizare de asigurare de credite; servicii de
intermediere de credite; finantare de credite în
rate; recuperare şi colectare de credite;
organizarea finanţării pentru credite
imobiliare; finanţarea creditelor pe termen
scurt; servicii de evaluare a creditelor; servicii
de credite pentru nevoi personale; furnizare de
informaţii referitoare la credite; consultanţă
financiară privind serviciile de credite;
oferirea posibilităţilor pentru împrumuturi şi
credite.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Credite ipotecare; credite garantate;
brokeraj de credite; gestionare de credite;
administrare de credite; intermediere de
credite; asigurări de credite; consiliere privind
creditele; finanţarea creditelor imobiliare;
acordare de credite ipotecare; acordare de
credite imobiliare; intermediere de credite
personale; acordare de credite comerciale;
acordare de credite temporare; garanţii
reînnoibile pentru credite; credite garantate
pentru finanţarea închirierii pe bază de
contract a autovehiculelor; credite garantate
pentru finanţarea contractelor de credit în rate
pentru autovehicule; servicii de acordare de
credite ipotecare şi de brokeraj ipotecar;
solicitare de informaţii şi consultanţă în
materie de credite; furnizare de informaţii
referitoare la creditele pentru studenţi; servicii
de administrare pentru tranzacţii legate de
credite; oferirea posibilităţilor pentru
împrumuturi şi credite; consultanţă financiară
privind serviciile de credite; furnizare de
informaţii referitoare la credite; servicii de
credite pentru nevoi personale; intermediere
pentru acordarea de credite comerciale;
credite garantate pentru finanţarea garantării
autovehiculelor; acordare de finanţare pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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credite comerciale; servicii de evaluare a
creditelor; finanţarea creditelor pe termen
scurt; organizarea finanţării pentru credite
imobiliare; recuperare şi colectare de credite;
finanţare de credite în rate; servicii de
intermediere de credite; acordare de credite
pentru casă; acordare de garanţii pentru
credite; acordare de credite de consum;
intermediere de credite în rate; finanţarea
creditelor pentru locuinţe.

(210) M 2015 06270
(151) 23/09/2015
(732) S.C. MONTERO VET S.R.L., B-dul
Iuliu Maniu nr. 602B, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06269
(151) 23/09/2015
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)
Miss & Mister TV Romania

M MONTERO VET
(591) Culori revendicate:alb, verde, negru,
gri
(531) Clasificare Viena:030603; 260415;
270502; 270512; 270521; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

(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 06300
(151) 23/09/2015
(732) S.C. SOIMII SERVICE SECURITY
S.R.L., Str. Calea Ferentari nr. 72, bl.
4B, sc. 4, ap. 26, parter, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06301
(151) 23/09/2015
(732) PALAZ CLAUDIU-IORGA, Aleea
Hortensiei nr. 2, bl. D1, sc. A, et. 1,
ap. 7, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

(540)

(540)
DESCHIDE CONSTANTA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

SOIMII SERVICE SECURITY
P R O F E S I O N A L I S M
S I
CORECTITUDINE
(591) Culori revendicate:alb, albastru, grena,
negru, galben
(531) Clasificare Viena:010104; 030702;
030716; 241314; 241324; 260112;
260115; 260116; 260121; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indiviziilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06302
(151) 23/09/2015
(732) S.C. VADUL BĂNIEI S.R.L., Sat
Baia de Fier, judeţul Gorj, ,
COMUNA BAIA DE FIER
ROMANIA

(210) M 2015 06303
(151) 23/09/2015
(732) PLAFAR INIMA VERDE SRL-D,
Str. Pucheni nr. 139-149, bl. 1, sc. 1,
et. 2, ap. 23, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

VERDE Inimă Verde - Sănătate din
inima naturii!

COFETARIA SARA BAIA DE FIER

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor (informaţii comerciale);
comerţ cu produse naturiste (suplimente
alimentare, plante medicinale, cosmetice).

(531) Clasificare Viena:020901; 260122;
261113; 270302; 270512; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06304
(151) 23/09/2015
(732) ACIU SERGIU ADRIAN, Str. Musat
Constantin nr. 1, bl. 16, sc. 2, ap. 22,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Termochim
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
8
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clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270504; 270505;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de consultanţă privind execuţia şi
montajul staţiilor de tratare a apei, staţii de
clorinare, dedurizare, filtrare apă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; instruire, consiliere şi
examinare educaţională; educaţie online;
servicii de predare cursuri; cursuri prin
corespondenţă; cursuri de calificare şi
recalificare; organizarea şi susţinerea
colocviilor, congreselor, conferinţelor,
seminariilor, simpozioanelor, toate acestea în
domeniul protecţiei mediului şi tratării apei;
organizarea şi desfăşurarea de ateliere de
formare, consiliere vocaţională şi dezvoltare
personală; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale şi educaţionale; compunerea
şi publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice; publicarea cărţilor şi broşurilor.
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; cercetare
în domeniul protecţiei mediului; servicii de
consultanţă în materie de protecţie, de poluare,
de siguranţă a mediului şi a apei; servicii de
testare şi inspecţie referitoare la mediu,
evaluarea riscurilor de mediu, studii de mediu
şi în domeniul protecţiei mediului, studii
privind calitatea apei; servicii de consultanţă
în domeniul de proiectare pentru staţii de
tratare a apei, staţii de clorinare, dedurizare,
filtrare apă; creare şi menţinere site web
propriu.

(210) M 2015 06307
(151) 23/09/2015
(732) FUNDAŢIA AQUADEMICA, Str.
Lazăr Gheorghe nr. 11A, Cam. 320,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
AQUADEMICA
9
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 06308
(151) 23/09/2015
(732) ASOCIATIA SMARTSTUDENT,
Str. Decebal nr. 42, ap. 17, judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA
(540)

StudentCard
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
mov
(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
200516; 250113; 250125; 270508;
290113;

˜˜˜˜˜˜˜
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