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Cereri Mărci publicate în data de 30.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 08272

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/12/2015 CIRSTEA DANIEL

ROBOTU

2 M 2015 08402

23/12/2015 S.C. SILPAN S.R.L.

CASA CĂRNII BUN-BUN

3 M 2015 08414

23/12/2015 S.C. TELE M S.R.L.

BZI

4 M 2015 08422

23/12/2015 S.C. CLICK TOP MANAGEMENT
S.R.L.

Maritza

5 M 2015 08423

23/12/2015 S.C. ROCHUS S.R.L.

Foodies com

6 M 2015 08424

23/12/2015 CUBREACOV ION

STRUGUREL MOLDOVENESC

7 M 2015 08425

23/12/2015 S.C. BIOFARM S.A.

TRIFERMENTILIN

8 M 2015 08426

23/12/2015 S.C. BIOFARM S.A.

TRIFERMENTAS

9 M 2015 08427

23/12/2015 S.C. BIOFARM S.A.

TRIFERMENTUS

10 M 2015 08428

23/12/2015 S.C. BIOFARM S.A.

ACTul digestiei

11 M 2015 08429

23/12/2015 S.C. BIOFARM S.A.

PACTul digestiei

12 M 2015 08430

23/12/2015 S.C. AKIOM CONSULTING S.R.L. KEUPY

13 M 2015 08431

23/12/2015 S.C. AKIOM CONSULTING S.R.L. lollyo

14 M 2015 08433

23/12/2015 DITA CONSTANTINA

ROMÂNIA SPORTS HALL OF
FAME AWARDS

15 M 2015 08434

23/12/2015 DITA CONSTANTINA

BUCHAREST INTERNATIONAL
10K

16 M 2015 08435

23/12/2015 ENVIRO NATURALS S.R.L.

ENVIRO naturals

17 M 2015 08436

23/12/2015 LICĂ MARIA-CRISTINA

Liciu & Lawyers Reliable by
nature
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Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 08437

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
23/12/2015 S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
UNICK COUGH GUM DROPS

19 M 2015 08438

23/12/2015 S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.

COUGH GUM DROPS

20 M 2015 08440

23/12/2015 PRO NATURAL GROUP S.R.L.

SEVIA

21 M 2015 08441

23/12/2015 VASILE MARIAN

Kompact Play

22 M 2015 08442

23/12/2015 GHEORGHE FLORIAN

BăuturaTa.ro

23 M 2015 08443

23/12/2015 GAMEWORLD BRAND LIMITED

CRYSTAL BONUS CLUB

24 M 2015 08444

23/12/2015 GAMEWORLD BRAND LIMITED

Eleganţa Norocului

25 M 2015 08445

23/12/2015 S.C. COPIL DRAG S.R.L.

LASĂ-ŢI VISELE SĂ ZBOARE
www.copil drag.ro

26 M 2015 08446

23/12/2015 JOHNSON & JOHNSON

Îndrăzneşte

27 M 2015 08447

23/12/2015 MARIAN PETCU

LILITUSS

28 M 2015 08448

23/12/2015 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.

CasaCaroliştilor.ro Te aşteptăm
în vizită

29 M 2015 08449

23/12/2015 ALEXE PĂTRAŞCU ALEXANDRU 360

30 M 2015 08450

23/12/2015 S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.
FILIALA BUCUREŞTI

HEINRIG

31 M 2015 08451

23/12/2015 S.C. SKY GROUP S.R.L.

SKY PRINT PAPER

32 M 2015 08452

23/12/2015 S.C. SKY GROUP S.R.L.

JUST YELLOW

33 M 2015 08453

23/12/2015 S.C. TEHNICAL DENT S.R.L.

Carelife DENTAL SUPPLIES

34 M 2015 08454

23/12/2015 Ningbo Masahiro autoparts Inc.

ZENYO

35 M 2015 08455

23/12/2015 MONSTER ENERGY COMPANY

JAVA MONSTER
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consultanţă în publicitate şi marketing;
publicitate; administraţie comercială.
36 Asigurări.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii IT; servicii de consultanţă în
materie de tehnologie a informaţiei (IT);
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

(210) M 2015 08272
(151) 23/12/2015
(732) CIRSTEA DANIEL, Str. Rovine, nr.
11, Jud. Dâmboviţa, GÂEŞTI
ROMANIA
(540)

ROBOTU

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:orange, negru
(531) Clasificare Viena:040504; 160317;
270508; 290112;

(210) M 2015 08414
(151) 23/12/2015
(732) S.C. TELE M S.R.L., Str. Codrescu
nr. 6, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate online; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; publicitate în
cinematografe; agenţii de publicitate;
publicitate prin bannere; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; promovarea
afacerii (publicitate); publicitate şi marketing;
publicitate în reviste; organizarea de
publicitate; publicitate prin corespondenţă;
consultanţă privind publicitatea; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; servicii de publicitate exterioară;
publicitate pentru pelicule cinematografice;
publicitate pe peliculă cinematografică;
promovare (publicitate) de concerte;
publicitate cu răspuns direct; servicii
promoţionale de publicitate; publicitate
directă prin poştă; servicii de publicitate
digitală; promovare (publicitate) de călătorii;
consultanţă privind publicitatea comercială;
servicii de publicitate privind automobilele;
servicii de publicitate furnizate florarilor;

(540)
BZI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08402
(151) 23/12/2015
(732) S.C. SILPAN S.R.L., Str. Obor, nr.
4/A, Jud. Sălaj, 455300, ŞIMLEU
SILVANIEI ROMANIA

(210) M 2015 08422
(151) 23/12/2015
(732) S.C. CLICK TOP MANAGEMENT
S.R.L., Str. Izvorani I nr. 6, judeţul
Argeş, ŞTEFĂNEŞTI, ROMANIA
(540)

(540)

CASA CĂRNII BUN-BUN
(591) Culori
485C)

revendicate:roşu

Maritza

(pantone

(591) Culori revendicate:roşu, alb, auriu,
galben, negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

(531) Clasificare Viena:090110; 270501;
270502; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
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(210) M 2015 08423
(151) 23/12/2015
(732) S.C. ROCHUS S.R.L., Str. Fântânica
nr. 36, Lot 5, Corp Administrativ, et,
Biroul 16, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 08424
(151) 23/12/2015
(732) CUBREACOV ION, Str. Domneasca
nr. 75, bl. D, sc. 1, ap. 1, parter,
judeţul Galaţi, GALAŢI, ROMANIA
(540)

(540)
STRUGUREL MOLDOVENESC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Foodies com
(591) Culori revendicate:roşu, bleumarin,
negru

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08425
(151) 23/12/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511; 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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

(540)
TRIFERMENTILIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; substanţe dietetice de uz
medical; suplimente alimentare de uz medical.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08426
(151) 23/12/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08428
(151) 23/12/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TRIFERMENTAS

ACTul digestiei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; substanţe dietetice de uz
medical; suplimente alimentare de uz medical.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; substanţe dietetice de uz
medical; suplimente alimentare de uz medical.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08427
(151) 23/12/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08429
(151) 23/12/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TRIFERMENTUS

PACTul digestiei

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; substanţe dietetice de uz
medical; suplimente alimentare de uz medical.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice de uz uman;
medicamente; substanţe dietetice de uz
medical; suplimente alimentare de uz medical.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08430
(151) 23/12/2015
(732) S.C. AKIOM CONSULTING
S.R.L., Str. Gării nr. 12, bl. L22, et. 6,
ap. 20, judeţul Iaşi, IAŞI, ROMANIA

(210) M 2015 08431
(151) 23/12/2015
(732) S.C. AKIOM CONSULTING
S.R.L., Str. Gării nr. 12, bl. L22, et. 6,
ap. 20, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

(540)

lollyo

KEUPY

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

(531) Clasificare Viena:260512; 260516;
270501; 270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:260410; 260416;
270501; 270502; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator de orice tip, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea;crearea, dezvoltarea şi comercializarea
programelor de calculator.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Programe de calculator de orice tip, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea. crearea, dezvoltarea şi
comercializarea programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; la standuri,
ori pe bază de comandă prin poştă, internet
sau prin alte mijloace de comunicaţii; servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe internet, a unei varieţăti de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii;
servicii de promovare şi publicitate, pentru
terţi.
41 Furnizarea serviciilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii; organizarea
şi susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea concertelor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; organizarea şi
susţinerea seminariilor (instruire); servicii de
bibliotecă mobile; servicii de club
(amuzament sau educaţie), antrenament
(instruire); organizarea de competiţii (educaţie
sau amuzament), organizarea competiţiilor
sportive; servicii educaţionale; servicii de
amuzament, informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale; producţii
de film, altele decât filmele publicitare;
servicii ale cluburilor de sănătate; servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii); informaţii
despre posibilităţi de recreere; servicii de
instruire; prezentări în săli cinematografice;
furnizarea serviciilor de muzee (prezentări,
expoziţii); producţia de muzică; producţia de

(210) M 2015 08445
(151) 23/12/2015
(732) S.C. COPIL DRAG S.R.L., Şos.
Unirii nr. 2, birou nr. 1, mansardă, Sat
Petreşti, Jud. Ilfov, , COMUNA
CORBEANCA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
LASĂ-ŢI VISELE SĂ ZBOARE
www.copil drag.ro
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii import-export; desfacere; vânzări
pentru terţi; aprovizionare pentru terţi;
achiziţie de bunuri şi servicii pentru terţi;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; asistenţă în managementul
afacerilor comerciale; distribuirea materialelor
publicitare; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; servicii de
desfacere; adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client; prezentarea produselor şi serviciilor
prin orice mijloace de comunicare; organizare
de expoziţii, târguri cu scop comercial sau
publicitar; prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
8
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programe de radio şi televiziune; producerea
spectacolelor; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment; furnizarea serviciilor de
amuzament; publicarea cărţilor; furnizarea
articolelor de recreere; video; înregistrare
video; fotografie; consilere vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire);
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; parcuri de distracţii; prezentarea
de reprezentaţii live; activităţi pentru timpul
liber şi plăcere desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative sportive sau de divertisment;
publicare de cărţi, ziare, reviste, manuale,
instrucţiuni, pliante, afişe; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare on-line; servicii de
cinema.

(210) M 2015 08446
(151) 23/12/2015
(732) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, 08933-7001, New
Brunswick, New Jersey, S.U.A.
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
Îndrăzneşte
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Apă de gură (nu pentru uz medical); benzi
dizolvante nemedicamentoase pentru igienă
orală; benzi dizolvante nemedicamentoase de
împrospătare a respiraţiei; sprayuri bucale
nemedicamentoase de împrospătare a
respiraţiei.
5 Apă de gură medicamentoasă.
21 Aţă dentară, mânere pentru aţă dentară,
rezerve pentru aţă dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08447
(151) 23/12/2015
(732) MARIAN PETCU, 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)

(210) M 2015 08448
(151) 23/12/2015
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.,
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea
Anchor Plaza, corp C, et. 5, birou C2,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA
(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.

CasaCaroliştilor.ro Te aşteptăm în vizită
(591) Culori revendicate:roz, oranj, roşu
(531) Clasificare Viena:070311; 270501;
270502; 270511; 270512; 290101;
(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.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 08449
(151) 23/12/2015
(732) A L E X E
PĂTRAŞCU
ALEXANDRU, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 30, bl. 4, sc. A, ap. 9,
jud. Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA
(540)

360
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270702; 270703;
270717; 290104;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
11
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de companie; servicii de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata de televizoare,
telefoane, calculatoare, radiouri, echipamente
şi componente electronice, echipamente şi
componente de telecomunicaţii, software,
echipamente audio-video, discuri, CD-uri,
DVD-uri, benzi magnetice cu/sau fără
înregistrări audio-video; servicii de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata
de autoturisme, autovehicule, vehicule,
accesorii pentru vehicule; servicii de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata
de materiale de construcţie, echipamente
sanitare, material lemnos, articole de fierărie,
articole de sticlă, articole pentru vopsit,
utilaje, maşini-unelte, unelte şi scule de mână;
servicii de intermediere comercială; servicii
de scriere, editare şi publicare de texte
publicitare; servicii de prelucrare de texte şi
de gestionare de fişiere informatice;
publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de consultanţă privind
relaţiile publice, marketing şi publicitate;
activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management; servicii prestate de agenţii de
publicitate; managementul activităţilor de
impresariat artistic; activităţi de studiere a
pieţei şi de sondare a opiniei publice; lucrări
de birou; servicii de secretariat; reproducerea
documentelor; activităţi de organizare a
expoziţiilor, târgurilor şi evenimentelor în
scopuri publicitare sau comerciale; vânzare
prin licitaţie de bunuri imobiliare; servicii de
publicitate în domeniul imobiliar;
contabilitate; audit; închiriere de maşini,
echipamente şi aparatură de birou; recrutare şi
plasare de personal; managementul resurselor
de personal; organizare şi gestionare de
programe de stimulare şi fidelizare
comerciale; informaţii comerciale; informaţii
de afaceri; compilarea informaţiilor în baze de
date informatice; furnizare de informaţii cu

(210) M 2015 08450
(151) 23/12/2015
(732) S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.
FILIALA BUCUREŞTI, Str.
Sabinelor nr. 104A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
HEINRIG
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata de produse alimentare,
alimente, condimente, materii prime de
origine vegetală şi animală utilizate în
alimentaţie, băuturi, tutun, ţigări, articole
pentru fumători; servicii de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata de îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole din piele şi înlocuitori de
piele, produse textile, produse de mercerie,
ceasuri, bijuterii, cosmetice, parfumuri,
produse de parfumerie, produse şi articole de
îngrijire şi igienă umană, produse destinate
copiilor, jocuri, jucări; produse şi accesorii de
curăţat; servicii de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata de veselă, obiecte
de decor, produse din sticlă, ceramică sau
porţelan, mobilă, covoare, carpete, tapet,
prosoape, feţe de masă, lenjerie de pat,
cuverturi, perdele, articole de iluminat,
articole şi aparate electrocasnice, cărţi, ziare,
reviste, articole de papetărie, echipamente şi
aparate de sport, instrumente muzicale;
servicii de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata de flori, plante, seminţe, animale
de companie, hrană şi produse pentru animale
12
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privire la întreprinderi şi informaţii cu caracter
comercial prin reţele informatice globale;
servicii de import şi export; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; gestiunea
stocurilor; servicii de localizare a stocurilor în
baze de date; decorarea vitrinelor cu scop
publicitar şi comercial; organizare de
demonstraţii cu produse în scopuri publicitare
sau comerciale; informaţii şi asistenţă
comerciale pentru consumatori; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
răspândirea materialelor publicitare; licitaţii;
analiza preţului; închirierea de material
publicitar; intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri);
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare.

(210) M 2015 08451
(151) 23/12/2015
(732) S.C. SKY GROUP S.R.L., Str.
Superba, nr. 3, judeţul Timiş, 307160,
COMUNA DUMBRĂVIŢA
ROMANIA
(540)

SKY PRINT PAPER
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 270502; 290112;
(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
învaăţământ; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08452
(151) 23/12/2015
(732) S.C. SKY GROUP S.R.L., Str.
Superba, nr. 3, judeţul Timiş, 307160,
COMUNA DUMBRĂVIŢA
ROMANIA

(210) M 2015 08453
(151) 23/12/2015
(732) S.C. TEHNICAL DENT S.R.L., Str.
Hipodromului nr. 3, bl. G3, sc. 3, ap.
54, Jud. Brăila, , BRĂILA ROMANIA
(540)

(540)

Carelife DENTAL SUPPLIES
JUST YELLOW

(591) Culori revendicate:albastru, roz
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270501; 270502; 270504; 270505;
290113;

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260405; 270501;
270502; 270515; 290112;

(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 adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

(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
învaăţământ; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 08455
(151) 23/12/2015
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,
Monster Way 1, 92879, CORONA
S.U.A. CA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Băuturi nealcoolice; bere.

(540)
JAVA MONSTER

(210) M 2015 08454
(151) 23/12/2015
(732) Ningbo Masahiro autoparts Inc.,
Str. Tongsheng Lane 228, Yinzhou
District, Ningbo City, Zhejiang
Province, , XIAYING TOWN CHINA
(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08433
(151) 23/12/2015
(732) DITA CONSTANTINA, Str. Cerna
nr. 8, bl.8, et. 4, ap. 17, jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA
(540)
ROMÂNIA SPORTS HALL OF FAME
AWARDS

ZENYO
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Lămpi cu arc; becuri; lanterne pentru
iluminat; proiector; lumini pentru vehicule;
lumini pentru biciclete; anti-orbire dispozitive
de automobile (corpuri de iluminat); faruri
pentru automobile; lămpi pentru semnale
direcţionale de automobile; lumini auto.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08434
(151) 23/12/2015
(732) DITA CONSTANTINA, Str. Cerna
nr. 8, bl.8, et. 4, ap. 17, jud. Gorj,
TÂRGU JIU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08436
(151) 23/12/2015
(732) LICĂ MARIA-CRISTINA, Calea
Vitan nr. 110, bl. 34A, sc. 2, et.7, ap.
65, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

BUCHAREST INTERNATIONAL 10K
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
Liciu & Lawyers Reliable by nature

(210) M 2015 08435
(151) 23/12/2015
(732) ENVIRO NATURALS S.R.L., Str.
Nicolae Caramfil nr. 41, et. 1, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
260415; 260416; 260418; 261325;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

ENVIRO naturals
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:060102; 060104;
270501; 270502; 270508; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08437
(151) 23/12/2015
(732) S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.,
Str. Judeţului nr. 17, bl. 20, sc. C, et.
1, ap. 76, sector 2, 023757,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08438
(151) 23/12/2015
(732) S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.,
Str. Judeţului nr. 17, bl. 20, sc. C, et.
1, ap. 76, sector 2, 023757,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

UNICK COUGH GUM DROPS
(591) Culori revendicate:verde,
galben, alb

auriu,

COUGH GUM DROPS

(531) Clasificare Viena:050311; 050315;
080122; 250118; 250119; 270524;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare de uz medical, preparate contra
tusei, produse din plante de uz medical.
35 Import-export; intermedierea şi regruparea
în avantajul terţilor a produselor farmaceutice,
a suplimentelor alimentare, a preparatelor
contra tusei şi a produselor din plante
(exceptând transportul), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le cumpere comod; servicii
asigurate de magazine sau mijloace
electronice; publicitate şi afaceri pentru
produsele din domeniul de activitate;
organizarea de expoziţii cu caracter comercial
pentru produsele din domenii de activitate,
administraţie comercială; lucrări de birou,
sondaje de piaţă.

(591) Culori revendicate:verde, auriu, negru,
roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
260122; 270509; 2803; 2819; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, preparate contra tusei, produse
din plante de uz medical.
35 Import-export; intermedierea şi regruparea
în avantajul terţilor a produselor farmaceutice,
a suplimentelor alimentare, a preparatelor
contra tusei şi a produselor din plante
(exceptând transportul), permiţând clienţilor
să le vadă şi să le cumpere comod; servicii
asigurate de magazine sau mijloace
electronice; publicitate şi afaceri pentru
produsele din domeniul de activitate;
organizarea de expoziţii cu caracter comercial
pentru produsele din domenii de activitate,
administraţie comercială; lucrări de birou,
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08440
(151) 23/12/2015
(732) PRO NATURAL GROUP S.R.L.,
Comuna Cuzdrioara Str. Simion
Bărnuţiu nr. 23 A, Judeţul Cluj,
407260, SAT CUZDRIOARA
ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

(210) M 2015 08442
(151) 23/12/2015
(732) GHEORGHE FLORIAN, Str. Ştefan
Stoica nr. 20, sect. 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

BăuturaTa.ro

SEVIA

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

(531) Clasificare Viena:180123; 190706;
190713; 270501; 270502; 270510;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legatură
cu băuturi alcoolice; servicii de vanzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
inclusiv online; servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu băuturi
nealcoolice, inclusiv online; servicii de
publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi; servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terţi.
41 Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale; evenimente de
degustări de vinuri în scopuri educative.
43 Restaurante; baruri; servicii de catering;
servicii de catering mobil.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08441
(151) 23/12/2015
(732) VASILE MARIAN, Aleea Dimitrie
Butculescu nr. 3, jud. Argeş, PITEŞTI
ROMANIA
(540)
Kompact Play
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfete pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanta şi reparaţia maşinariior;
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriilor
şi echipamentelor de birouri.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţa
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiză
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
sit-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

(210) M 2015 08443
(151) 23/12/2015
(732) G A M E W O R L D
BRAND
LIMITED, 48 Erimi, 4630,
LIMASSOL ELLADOS CIPRU
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

CRYSTAL BONUS CLUB
(591) Culori revendicate:bleu turquoise
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, jocuri electronice de noroc,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede, aparate de redare a
compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine

˜˜˜˜˜˜˜
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computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanta şi reparaţia maşinariior;
instalarea, mentenanţa şi reparaţia maşinăriilor
şi echipamentelor de birouri.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţa
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiză
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
sit-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.
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LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
Eleganţa Norocului
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, jocuri electronice de noroc,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede, aparate de redare a
compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfete pentru
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