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Cereri m|rci publicate în 30.10.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06948

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/10/2015 MIHAI IONUÚ

Denumire
Marc|
(540)
REMEDIUS

2 M 2015 06995

23/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

PROFI LOCO

3 M 2015 06996

23/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

PROFI LOCO

4 M 2015 06997

23/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

PROFI mai ieftin, mai bun, mai
aproape

5 M 2015 06998

23/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

PROFI mai ieftin, mai bun, mai
aproape

6 M 2015 06999

23/10/2015 S.C. EJOBS GROUP S.R.L.

MERITI MAI MULT

7 M 2015 07000

23/10/2015 S.C. CARTIERUL CAROL S.R.L.

ETIKA MEDICAL CENTER

8 M 2015 07001

23/10/2015 FUNDAÚIA UMANITAR{ TRUST

PUTEREA SPERANÚEI ÎN
BOALA PARKINSON

9 M 2015 07002

23/10/2015 DIAC GR. GHEORGHE
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

ARTEMISIA

10 M 2015 07003

23/10/2015 S.C. FERTILIS S.R.L.

bella casa RESIDENCE

11 M 2015 07004

23/10/2015 S.C. FERTILIS S.R.L.

bella casa EXCLUSIV

12 M 2015 07005

23/10/2015 PASHAR COMIMPEX S.R.L.

PREMIUM

13 M 2015 07006

23/10/2015 PASHAR COMIMPEX S.R.L.

DP Defining Perfection

14 M 2015 07007

23/10/2015 S.C. SAVE DATA S.R.L.

saveDATA servicii de recuperare
date

15 M 2015 07008

23/10/2015 S.C. ERATA IMPEX S.R.L.

ERATA

16 M 2015 07009

23/10/2015 S.C. ERATA IMPEX S.R.L.

ERATA IMPEX
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2015 07010

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/10/2015 SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA

4SPORTS

18 M 2015 07011

23/10/2015 S.C. SCANDIA ROMANA S.A.

SADU

19 M 2015 07012

23/10/2015 PARK EXPERT SERVICE DTL
S.R.L.

SANTA CLAUS KINGDOM

20 M 2015 07013

23/10/2015 S.C. ABV WINE S.R.L.

RAIUL PACATOSILOR

21 M 2015 07014

23/10/2015 S.C. PALADIN SECURITY S.R.L.

PALADIN SECURITY

22 M 2015 07015

23/10/2015 S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.

ALTEX IN NOAPTEA ASTA NU
SE DOARME! E NOAPTEA
DEVORATORILOR DE
PRETURI!

23 M 2015 07016

23/10/2015 CONSTANTINESCU EDUARD

Edy's Royal

24 M 2015 07017

23/10/2015 S.C. STUDIO LOFTISM S.R.L.

MATERIA

25 M 2015 07018

23/10/2015 IVASCU DORIN

TRAVEL MAKER prieten de
calatorie

26 M 2015 07019

23/10/2015 IVASCU DORIN

TABERE.COM educatie prin
turism

27 M 2015 07020

23/10/2015 IVASCU DORIN

PILOT SHOP

28 M 2015 07021

23/10/2015 IVASCU DORIN

ROMANIAN AIRPORT
SERVICES

29 M 2015 07022

23/10/2015 IVASCU DORIN

REGIONAL AIR SUPORT

30 M 2015 07023

23/10/2015 DAVINCI FOOD S.R.L.

RISTORANTE DA VINCI
CUCINA ITALIANA

31 M 2015 07024

23/10/2015 TOPAN EMIL VICTOR

minigradina

32 M 2015 07025

23/10/2015 EUROCOMERTZ IMPORT
EXPORT S.R.L.

GUNTECH the world of guns

33 M 2015 07026

23/10/2015 TEATRUL NATIONAL I.L.
CARAGIALE

9G NOUA GENERAÚIE LA TNB
I.L.CARAGIALE
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(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
34 M 2015 07027

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/10/2015 AFRICAN CONSOLIDATED
RESOURCES S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
VAST RESOURCES

35 M 2015 07028

23/10/2015 KATONA BELA

ROLLY MOLLY

36 M 2015 07029

23/10/2015 ION CLENCIU

HARPUN
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(210) M 2015 06948
(151) 23/10/2015
(732) MIHAI IONUŢ, Str. Păcurari nr. 63,
bl. 549, sc. C, et. 3, ap. 11, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI
(540)

(210) M 2015 07004
(151) 23/10/2015
(732) S.C. FERTILIS S.R.L., Valea
Cascadelor nr.19 G, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

bella casa EXCLUSIV
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

REMEDIUS
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;
290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
seminţelor, plantelor, florilor, a produselor
farmaceutice, medicamentelor, suplimentelor
alimentare, dispozitivelor medicale (cu
excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea produselor on-line şi
en detail; servicii asociate magazinelor de
vânzări prin intermediul unei reţele
computerizate, lanţ de farmacii; servicii de
import-export în legătură cu aceste produse.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
client, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

(210) M 2015 06995
(151) 23/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,
Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

PROFI LOCO
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1795C), portocaliu (Pantone 151C)
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
100313; 260406; 260418; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,

˜˜˜˜˜˜˜
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de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
client, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

(210) M 2015 06996
(151) 23/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,
Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

PROFI LOCO
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151C), roşu (Pantone 1795C)
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
100313; 260406; 260418; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

˜˜˜˜˜˜˜
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cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
client, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

(210) M 2015 06997
(151) 23/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,
Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

PROFI mai ieftin, mai bun, mai aproape
(591) Culori revendicate:roşu
1795C)

(Pantone

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
260406; 260418; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin

˜˜˜˜˜˜˜
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prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
client, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

(210) M 2015 06998
(151) 23/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,
Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

PROFI mai ieftin, mai bun, mai aproape
(591) Culori revendicate:roşi
1795C)

(Pantone

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
260406; 260418; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06999
(151) 23/10/2015
(732) S.C. EJOBS GROUP S.R.L., Bd.
Dimitrie Pompeiu nr. 6, Corp A,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
˜˜˜˜˜˜˜

MERITI MAI MULT

(210) M 2015 07001
(151) 23/10/2015
(732) F U N D A Ţ I A
UMANITARĂ
TRUST, Str. Câmpului nr. 185,
judeţul Cluj, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

PUTEREA SPERANŢEI ÎN BOALA
PARKINSON
(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07000
(151) 23/10/2015
(732) S.C. CARTIERUL CAROL S.R.L.,
Str. George Călinescu nr. 11,
Mansardă, cam. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ETIKA MEDICAL CENTER
(591) Culori revendicate:magenta, gri
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;
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37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 07002
(151) 23/10/2015
(732) D I A C
GR.
GHEORGHE
Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Sat Gâlmeia nr. 82
A, judeţul Prahova, , COMUNA
PLOPU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07029
(151) 23/10/2015
(732) ION CLENCIU, Str. Căprioarei nr. 8,
jud. Braşov, , CODLEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

ARTEMISIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07003
(151) 23/10/2015
(732) S.C. FERTILIS S.R.L., Valea
Cascadelor nr.19 G, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
HARPUN
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270116; 270510; 290112;

bella casa RESIDENCE

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

(591) Culori revendicate:verde, negru, roz
(531) Clasificare Viena:050105; 070124;
270508; 270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
10

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 23.10.2015

(210) M 2015 07028
(151) 23/10/2015
(732) KATONA BELA, Str. Tăbăcarilor nr.
4-6, bl. B, ap. 2, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:270510; 270517;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Extractii miniere.
42 Servicii de cercetare de minerit şi explorări
de minereuri; realizarea de studii de
fezabilitate cu privire la exploatarea
mineralelor; expertize pentru exploatarea
geofizică pentru industria petrolului, gazelor
şi pentru industria minieră; servicii în
domeniul chimic referitoare la minereuri.

ROLLY MOLLY
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07026
(151) 23/10/2015
(732) TEATRUL NATIONAL I.L.
CARAGIALE, B-dul Nicolae
Bălcescu nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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

(210) M 2015 07027
(151) 23/10/2015
(732) AFRICAN CONSOLIDATED
RESOURCES S.R.L., Str. 9 Mai nr.
20, jud. Maramureş, , BAIA MARE
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)

(540)

9G NOUA GENERAŢIE LA TNB
I.L.CARAGIALE
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
270711;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

VAST RESOURCES
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb
11
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culturale, inclusiv organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru,
publicarea de scenarii de teatru, planificarea
de piese de teatru şi de spectacole muzicale,
regizare de piese şi spectacole de teatru,
servicii de agenţii de rezervare de bilete la
teatru, organizarea de festivaluri, simpozioane
şi expoziţii cu caracter cultural sau
educaţional.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07024
(151) 23/10/2015
(732) TOPAN EMIL VICTOR, Str.
Gheorghe Dima nr. 49, bl. 6J, et.2, ap.
16, jud. Cluj, 400336,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

minigradina

(210) M 2015 07025
(151) 23/10/2015
(732) EUROCOMERTZ I M PO RT
EXPORT S.R.L., Str. Gazelei nr. 39,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:250701; 250708;
250717; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Îngrăşăminte pentru uz casnic; agenţi
nutritivi pentru flori; produse chimice pentru
conservarea florilor; compost (îngrăşământ);
compost; aditivi (chimici) pentru compost;
turbă sub formă de compost; argilă expandată
pentru culturi hidroponice (substrat);
substraturi pentru culturi hidroponice
(agricultură); substraturi pentru utilizare în
agricultură, horticultură şi silvicultură;
substraturi pentru plante; perlit folosit în
horticultură (îngrăşământ); substanţe chimice
utilizate în horticultură; amestecuri de pământ
pentru horticultură; îngrăşăminte şi produse
chimice pentru agricultură, horticultură şi
silvicultură; substanţe pentru culturile
hidroponice (agricultură); composturi
agricole.
11 Instalaţii automate de irigare; instalaţii
automate de irigare pentru grădină; aparate de
irigare de uz horticol; instalaţii automate de
irigare pentru plante; instalaţii (automate) de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură.
21 Suporturi pentru ghivece; ghivece de flori;
stropitori; terarii; suporturi pentru ghivece de

(540)

GUNTECH the world of guns
(591) Culori revendicate:verde (pantone
575C), negru (pantone Black)
(531) Clasificare Viena:210321; 270502;
270503; 270508; 270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi.
˜˜˜˜˜˜˜
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flori; ghivece din ceramică; farfurii şi
suporturi pentru ghivece; capace din plastic
pentru ghivece de flori; recipiente pentru flori;
vaze pentru flori; boluri pentru flori.
31 Legume proaspete; plante; flori; seminţe
pentru horticultură; seminţe de flori; seminţe
de fructe; bulbi (plante); bulbi de flori; bulbi
pentru horticultură; bulbi pentru agricultură;
plante bulbi pentru horticultură; plante bulbi
de uz agricol; seminţe, bulbi şi răsaduri pentru
reproducerea plantelor.
44 Horticultură; grădinărit; sanatorii; servicii
de terapie; aranjamentul florilor; consultanţă
referitoare la peisagistică; horticultură,
grădinărit şi amenajare peisagistică;
amenajare peisagistică de grădini pentru terţi;
horticultură; servicii pentru horticultură;
servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură;
distrugerea buruienilor în agricultură,
horticultură şi silvicultură; distrugerea
parazitilor în agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură); servicii de
consultanţă cu privire la culturile din
horticultură; servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură şi silvicultură.

(210) M 2015 07023
(151) 23/10/2015
(732) DAVINCI FOOD S.R.L., Sat Blejoi
nr. 967, jud. Prahova, COMUNA
BLEJOI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

REGIONAL AIR SUPORT

RISTORANTE DA VINCI CUCINA
ITALIANA
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07022
(151) 23/10/2015
(732) I V A S C U
DORIN,
Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 30-34, bl. II/3,
sc. B, et. 3, ap. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07005
(151) 23/10/2015
(732) PASHAR COMIMPEX S.R.L., Sos.
Bucureşti - Urziceni, Nr.51, camera 1,
Jud. Ilfov, COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07006
(151) 23/10/2015
(732) PASHAR COMIMPEX S.R.L., Sos.
Bucureşti - Urziceni, Nr.51, camera 1,
Jud. Ilfov, COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA
(540)

DP Defining Perfection
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:260418; 270514;
270522; 290112;
(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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

PREMIUM
(591) Culori revendicate:galben, verde, roşu,
albastru deschis, orange, magenta,
albastru închis
(531) Clasificare Viena:090110; 241715;
261113; 261125; 270502; 270503;
290115;
(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);
materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
sistemelor antiefracţie şi antiincendiu.
42 Servicii de proiectare a sistemelor
antiefracţie şi antiincendiu.
45 Servicii de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi persoanelor; pază specializată cu
agenţi; pază transport bunuri şi valori
importante; intervenţie rapidă la obiectivul
unde s-a produs efracţia.

(210) M 2015 07013
(151) 23/10/2015
(732) S.C. ABV WINE S.R.L., Str. Liceului
nr. 45, judeţul Iaşi, 707250,
HOLBOCA ROMANIA
(540)
RAIUL PACATOSILOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07015
(151) 23/10/2015
(732) S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.,
B-dul. Poligrafiei, nr.1C, Clădire Ana
Holding, et.2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07014
(151) 23/10/2015
(732) S.C. PALADIN SECURITY S.R.L.,
Str. Popa Lazăr nr. 5-25, Imobil C14,
et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

PALADIN SECURITY

ALTEX IN NOAPTEA ASTA NU SE
DOARME!
E
NOAPTEA
DEVORATORILOR DE PRETURI!

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin,
negru

(591) Culori revendicate:galben, roşu, bleu,
alb, maro, bej, negru

(531) Clasificare Viena:260115; 260410;
260415; 260418; 270508; 270512;
290112;

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
260418; 261121; 270116; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare a sistemelor
antiefracţie şi antiincendiu.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
15
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concertelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale;
prezentarea reprezentaţiilor în direct; cluburi
de noapte; organizarea balurilor; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); planificarea petrecerilor
(distracţii); furnizarea articolelor de recreere;
producţia de spectacole.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
cafenele; catering de alimente şi băuturi;
snack-bar-uri.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07017
(151) 23/10/2015
(732) S.C. STUDIO LOFTISM S.R.L., Str.
DC 117, nr. 419, MANESTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07016
(151) 23/10/2015
(732) CONSTANTINESCU EDUARD,
Str. Tâmplari nr. 10, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

MATERIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobilă şi mobilier.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07018
(151) 23/10/2015
(732) I V A S C U
DORIN,
Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 30-34, bl. II/3,
sc. B, et. 3, ap. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Edy's Royal
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de discotecă;
servicii de disk jockey; furnizarea servicilor
de amuzament; organizarea şi susţinerea

TRAVEL MAKER prieten de calatorie

16

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 23.10.2015

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

(210) M 2015 07021
(151) 23/10/2015
(732) I V A S C U
DORIN,
Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 30-34, bl. II/3,
sc. B, et. 3, ap. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07019
(151) 23/10/2015
(732) I V A S C U
DORIN,
Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 30-34, bl. II/3,
sc. B, et. 3, ap. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

ROMANIAN AIRPORT SERVICES
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
TABERE.COM educatie prin turism
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07007
(151) 23/10/2015
(732) S.C. SAVE DATA S.R.L., Calea
Moţilor nr. 71-73, parter, sp.com. 49,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2015 07020
(151) 23/10/2015
(732) I V A S C U
DORIN,
Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 30-34, bl. II/3,
sc. B, et. 3, ap. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

saveDATA servicii de recuperare date

PILOT SHOP

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07008
(151) 23/10/2015
(732) S.C. ERATA IMPEX S.R.L., Str.
Oltet nr. 29, bl. 308, 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)

(210) M 2015 07009
(151) 23/10/2015
(732) S.C. ERATA IMPEX S.R.L., Str.
Oltet nr. 29, bl. 308, 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)

ERATA
(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;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

ERATA IMPEX
(591) Culori revendicate:gri, roşu-galben,
negru, alb
(531) Clasificare Viena:260301; 260310;
260312; 261112; 261121; 270502;
290115;
(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;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07010
(151) 23/10/2015
(732) SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA,
Str. Casin nr. 19, sector 1, ,
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

(210) M 2015 07011
(151) 23/10/2015
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.
Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA
(740) MDA Intellectual Property S.R.L., Bd.
Carol I nr. 55-55 bis, et. 1, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
SADU
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 07012
(151) 23/10/2015
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL
S.R.L., Str. Divertismentului nr. 1,
Judeţul Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA
(540)

4SPORTS
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, negru, alb, verde, galben,
roz
(531) Clasificare Viena:011505; 210301;
260116; 260117; 270704; 270717;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

SANTA CLAUS KINGDOM
(591) Culori revendicate:bleu, roşu
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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