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Cereri Mărci publicate în data de 01.10.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06309 24/09/2015 S.C. CHINA TOBACCO

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L.

D

2 M 2015 06310 24/09/2015 S.C. EAT & GO S.R.L. eat&go fast food for fast time

3 M 2015 06312 24/09/2015 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. BENEFICA. Vreau să ştiu!

4 M 2015 06313 24/09/2015 ACSINTE AUREL MIHAI ACSINTE & PARTNERS

5 M 2015 06314 24/09/2015 CIOCOVEANU BOGDAN
NICOLAE

Dr. BOGDY

6 M 2015 06315 24/09/2015 Actavis Group PTC ehf. ACOFAX

7 M 2015 06316 24/09/2015 S.C. MARCEL S.R.L. TOKITURA

8 M 2015 06317 24/09/2015 S.C. MI AQUILA SECURITY S.R.L. M.l. AQUILA SECURITY

9 M 2015 06318 24/09/2015 S.C. KRAFTMANN FARMA VET
S.R.L.

farapurici

10 M 2015 06319 24/09/2015 S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L. crama RASOVA

11 M 2015 06320 24/09/2015 S.C. FASHION HOUSE S.R.L. POLIM'PIER

12 M 2015 06321 24/09/2015 OLARU MARINELA - ELENA TOTUL DESPRE FRUMUSETE

13 M 2015 06322 24/09/2015 OLARU MARINELA - ELENA NATURVEDA Casa sanatatii tale

14 M 2015 06323 24/09/2015 S.C. PRODLACTA S.A. SMILE KIDS

15 M 2015 06324 24/09/2015 S.C. PRODLACTA S.A. JARDI KIDS

16 M 2015 06325 24/09/2015 S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L.

BRANDFUSION LABORATOR

17 M 2015 06326 24/09/2015 OPRAN CLAUDIU CONSTANTIN FASTBRAINZ BUILDPLAN

18 M 2015 06327 24/09/2015 PESTREMIR S.R.L. PESTRE
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19 M 2015 06328 24/09/2015 S.C. INES SUNET SI VIDEO
S.R.L.

YOURS TO DISCOVER

20 M 2015 06329 24/09/2015 MEDELEANU FLORIN BILOI DIN MANGALIA

21 M 2015 06330 24/09/2015 ASOCIATIA GS1 ROMANIA Cumpără Informat

22 M 2015 06331 24/09/2015 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BANKA

23 M 2015 06332 24/09/2015 POPA CĂLIN BLACK EAGLE

24 M 2015 06333 24/09/2015 ASOCIATIA CLUB SPORTIV GS
TENNIS CLUB

GS TENNIS CLUB

25 M 2015 06334 24/09/2015 S.C. BDO BUSINESS ADVISORY
S.R.L.
S.C. INTERNATIONAL
CONSULTING EXPERTISE S.R.L.

ANTREPRENORIS

26 M 2015 06335 24/09/2015 DOBRICA SPIRIAC VASILE
CIPRIAN

P Premierevideo trebuie doar sa
zambesti!

27 M 2015 06336 24/09/2015 Hyundai Corporation (merchants &
manufacturers)

HYUNDAI
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(210) M 2015 06325
(151) 24/09/2015
(732) S.C. BRANDFUSION CONSULT

S.R.L., Str. Maior Ion Coravu nr. 25,
sc. 1, et. 2, ap. 3, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

BRANDFUSION LABORATOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06326
(151) 24/09/2015
(732) OPRAN CLAUDIU CONSTANTIN,

Str. Int. Simionescu Gheorghe nr. 15,
et. 2, ap. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FASTBRAINZ BUILDPLAN

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06331
(151) 24/09/2015
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

BANKA

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06327
(151) 24/09/2015
(732) PESTREMIR S.R.L., Str. George

Cair nr. 19, bl. 19 B, ap. 10, et. 3,
Jude ţul Dâmbovi ţa, 130149,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

PESTRE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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 calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06332
(151) 24/09/2015
(732) POPA CĂLIN, B-dul Dacia, nr. 68,

bl. AN 39, ap. 21, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BLACK EAGLE

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

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
250125; 260410; 260725; 270116;
290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06328
(151) 24/09/2015
(732) S.C. INES SUNET SI VIDEO

S.R.L., Str. Gheorghe Ionescu Siseşti
nr. 97-105, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YOURS TO DISCOVER

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06333
(151) 24/09/2015
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV GS

TENNIS CLUB, Str. Ion Pop
Retegan, nr. 1, Jud. Bistriţa-Năsăud,
420181, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

GS TENNIS CLUB

(531) Clasificare Viena:020108; 020123;
210305; 260104; 260114; 270501;  

(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 06329
(151) 24/09/2015
(732) MEDELEANU FLORIN, Str.

T.S.Saveanu nr. 7, bl. A1, sc. B, ap.
24, judeţul Constanţa, 905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

BILOI DIN MANGALIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06313
(151) 24/09/2015
(732) ACSINTE AUREL MIHAI, Str.

Nerva Traian nr. 6, bl. M39, sc. 1, et.
4, ap. 15, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACSINTE & PARTNERS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06314
(151) 24/09/2015
(732) C I O C O V E A N U  B O G D A N

NICOLAE, Str. Gazelei, nr. 30, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dr. BOGDY
(591) Culori revendicate: verde, galben,

maro, crem
(531) Clasificare Viena:030705; 030724;

030725; 090719; 270512; 270519;
290114;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06315
(151) 24/09/2015
(732) Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavíkurvegi 76-78, 220,
Hafnarfjörour ISLANDA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ACOFAX

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

5 Produse şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06316
(151) 24/09/2015
(732) S.C. MARCEL S.R.L., Str.

Principală nr. 263, judeţul Iaşi, ,
RĂCHIŢENI ROMANIA 

(540)

TOKITURA

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

29 Carne; extracte din carne; ouă; uleiuri şi
grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06317
(151) 24/09/2015
(732) S.C. MI AQUILA SECURITY

S.R.L., Şos. Fundeni nr. 39, Corp
Clădire C5, et. 2, Birou 10, Comuna
Dobroeşti, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

(540)

M.l. AQUILA SECURITY

(531) Clasificare Viena:260408; 260409;
260422; 260424; 270502;  

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

37 Servicii de instalaţii (video).
38 Servicii de monitorizare a sistemului de
pază.
39 Servicii transport (bunuri şi valori).
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06318
(151) 24/09/2015
(732) S.C. KRAFTMANN FARMA VET

S.R.L., Str. Mr. Atanase Ionescu nr.
37, sector 2, 021841, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

farapurici

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06334
(151) 24/09/2015
(732) S.C. BDO BUSINESS ADVISORY

S.R.L., Str. Invingătorilor, nr. 24,
Victory Business Center, et. 3,
Tronson C, sector 3, 030922,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L
CONSULTING EXPERTISE
S.R.L., Str. Vasile Lascăr, nr. 42-44,
et. 7, ap. 17, sector 2, 020503,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTREPRENORIS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, grena
(531) Clasificare Viena:020917; 260103;

270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06330
(151) 24/09/2015
(732) ASOCIATIA GS1 ROMANIA, Str.

Mexic nr. 13, sector 1, 011755,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cumpără Informat

(531) Clasificare Viena:020914; 020916;
160111; 260103; 260114; 260116;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06335
(151) 24/09/2015
(732) DOBRICA SPIRIAC VASILE

CIPRIAN, B-dul Dacia, nr. 33, bl.
DC3, et. 1, ap. 2, Jud. Iaşi, 700426,
IAŞI ROMANIA 

(540)

P Premierevideo trebuie doar sa
zambesti!

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270501; 270511; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06336
(151) 24/09/2015
(732) Hyundai Corporation (merchants &

manufacturers), 25, Yulgok-ro 2-gil,
Jongno-gu, , SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. C. A. Rosetti nr. 17, et.3,
biroul 314, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

                           HYUNDAI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Camere de luat vederi pentru televiziuni cu
circuit închis; aparate de fotografiat digitale;
camere video portabile; camere video pentru
vehicule; camere retrovizoare pentru vehicule;
alarmă; aparate de alarmă; sisteme de alarmă
antiefracţie; antifurt cu alarmă; detectoare de
fum; avertizoare acustice; alarme electrice şi
electronice antifurt; avertizoare de incendiu;
pile uscate (baterii); baterii anodice; celule
fotovoltaice; acumulatori cu nichel-cadmiu;
baterii pentru vehicule; baterii; baterii pentru
telefoane mobile; baterii galvanice;
acumulatoare galvanice; baterii solare; CD
playere; DVD playere; MP 3 playere; MP4
playere; echipament de karaoke (aparate);
benzi pentru curăţarea capetelor de citire;
aparate de înregistrare digitală a vocii;
radiouri; picup-uri; video recordere; radiouri
de vehicule; echipamente audio portabile;
receptoare audiovizuale; receptoare audio şi
vizuale; receptoare de satelit; playere portabile
multimedia; căşti auriculare; televizoare de
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maşină; aparate de înregistrare video pentru
masină; aparate de înregistrare video pentru
vehicule; televizoare; aparate TV; decodoare
pentru televizoare; căşti audio; telecomenzi
pentru televizoare; microfoane; modemuri;
dispozitive pentru transmisii radio fără fir;
aparate radiotelefonice; terminale pentru
radiotelefoane; videotelefoane; telefoane
inteligente; aparate de sistem de poziţionare
globala (GPS); telefoane mobile; etuiuri
pentru telefoane mobile; tastaturi pentru
telefoane mobile; dispozitive "mâini libere"
(hands-free) pentru telefoane mobile; aparate
de intercomunicaţie; interfoane; aparate de
comandă pentru vehicule; telefoane; aparate
de comunicaţie pentru vehicule; emiţătoare
pentru televiziune; terminale electronice de
taxare rutieră; telefoane fără fir; dispozitive
portabile de comunicaţie; smart TV-uri;
TV-uri 3D; TV-uri Ultra HD; TV-uri OLED;
panouri informative digitale; video de perete;
multi proiecţie audiovizuală (multivision);
afisaj digital de informaţii; ochelari
inteligenti; ochelari (optică); telescoape;
încuietori electrice; receptoare de televiziune;
staţii de radio portative; cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor); emiţătoare de
semnale electronice; GPS; receptoare şi
emiţătoare de semnal; radare; lentile de
contact; aparate de raze X, altele decât cele
pentru uz medical; aparate de masură;
echipamente pentru analiză componentelor;
reţea de instalaţii de comunicaţii; aparate şi
instrumente fotografice; dispozitive şi aparate
cinematografice; cartele inteligente; carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video;
software pentru jocuri pe calculator
(programe); dispozitive de montare pentru
camere video şi monitoare; camere video
controlate de la distanţă; camere video aeriene
fără pilot care pot fi purtate; radiogoniometre;
aparate pentru fototelegrafie; aparat de

control de la distanţă; aparate de control de la
distanţă pentru camere video; aparate de
comunicaţii pentru avioane; software de
calculator pentru aeronave fără pilot;
intrerupător; priză; cablu (electrice); aparate
de supraveghere (electrice); tablouri de
comandă (electricitate); scanere de imagini
(echipamente pentru procesarea datelor);
parcometre; transpondere (aparate de
transmisie); detectoare; cartele care
încorporează un circuit electronic integrat
(cartele inteligente); cipuri (circuite integrate);
carduri de acces codificate; carduri codificate
(magnetice); porţi acţionate cu fişe pentru
parcări sau locuri de parcare; garduri
electrificate.
11 Grătare cu gaz; aparate neelectrice pentru
purificarea apei, de uz casnic; aparate pentru
dezinfectarea veselei, de uz casnic;
purificatoare de apă pentru uz casnic; grătare
(aparate de gătit); filtre pentru apă potabilă;
rotisoare; frigidere pentru gheaţă; maşini de
gătit pe gaz; lămpi de gaz; cuptoare de gătit cu
gaz, de uz casnic; cuptoare de copt pentru uz
casnic; cuptoare industriale pentru gătit;
arzătoare (altele decât cele de uz de laborator);
maşini de făcut pâine; maşini de copt pâine;
cuptoare cu microunde de uz industrial;
cuptoare; cuptoare de brutărie; plite de
bucătărie (maşini de gătit); aparate pentru
prăjit cafea; bideuri; duşuri; boilere de
încălzire cu gaz; boilere de uz casnic;
radiatoare (încălzire); boilere de încălzire
(altele decât cele pentru vehicule); boilere
(altele decât părţi ale maşinilor); boilere
electrice; încălzitoare de apă pe bază de gaz;
aparate de încălzit; încălzitoare de apă
(aparate); pompe de căldură; aparat de
încălzire a încăperilor; încălzitoare de apă;
aparate cu aer cald; aparate electrice de
încălzire; radiatoare electrice; încălzitoare de
apă solare; focare pe gaz; plite cu gaz;
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aeroterme electrice de uz casnic; şemineuri;
aparate pentru încălzit pături; sobe pe bază de
petrol; aparate de încălzire pentru băi; aparate
şi maşini frigorifice; congelatoare; aparate şi
maşini frigorifice (altele decât cele pentru
vehicule); ventilatoare de cameră; aparate de
climatizare; hote (hote de extracţie), de uz
casnic; hote de uz casnic; hote de extracţie
pentru bucătării; hote de aerisire; ventilatoare;
palete pentru ventilatoare; dispozitive şi
aparate de ventilare; epuratoare de aer de uz
casnic; uscătoare de aer; sterilizatoare de aer;
aparate pentru dezodorizarea aerului;
sterilizatoare; aparate pentru ionizarea apei de
uz casnic; sterilizatoare de apă; aparate de
filtrare a apei; aparate de epurare a apei de la
robinet; aparate de filtrare a apei potabile;
aparate de purificare a apei; maşini de
fabricare a gheţii; aparate electrice pentru
răcirea încăperilor, de uz casnic; pături
electrice de uz casnic; ventilatoare electrice
de uz personal; paturi electrice de încălzire
care nu sunt utilizate în scopuri medicale;
ventilatoare acţionate electric folosite la
ventilatie; maşini electrice de gătit;
umidificatoare; umidificatoare electrice;
dezumidificatoare electrice de uz casnic;
uscatoare electrice de rufe; deshidratoare
electrice; oale electrice de gătit de uz casnic;
ibrice electrice de ceai; cafetiere electrice de
uz casnic; aparate electrice de prăjit pâine, de
uz casnic; plite electrice de uz casnic;
cuptoare electrice de uz casnic; plite cu
inducţie electromagnetică de uz casnic;
cuptoare cu microunde (aparate de gătit); oale
de gătit sub presiune (electrice); autoclave
(marmite electrice sub presiune); aparate
electrice pentru copt vafe; ustensile de gătit
electrice; fierbătoare electrice; cafetiere
electrice; filtre electrice de cafea; friteoze
electrice; ibrice electrice de cafea; prăjitoare
de pâine electrice; cuptoare cu microunde;

congelatoare electrice de uz casnic; frigidere
electrice de uz casnic; aparate electrice pentru
dezinfectarea veselei, de uz casnic;
purificatoare electrice de apă, de uz casnic;
frigidere; frigidere electrice; vitrine frigorifice
electrice; uscatoare de păr; aparate şi instalaţii
de gătit; maşini de gătit; aparate de încălzire şi
climatizare; aparate de ventilare şi climatizare;
aparate de încălzire/ventilare şi climatizare;
radiator cu gaz; sobe pe bază de ulei
(încălzitoare pentru încăperi, de uz casnic);
compresor pentru frigider; dozator electric de
apă rece şi fierbinte; răcitoare electrice pentru
vinuri; expresoare electrice de uz casnic;
aparate electrice pentru gătit cu aburi; aparate
electrice pentru prăjit; uscatoare electrice
pentru mâini; tigăi electrice; maşini electrice
pentru prepararea floricelelor de porumb;
maşini electrice de gătit orez; aparate electrice
pentru prepararea sandviciurilor; reşouri
electrice de gătit; lampi de birou; lanterne
pentru iluminat (torţe); lămpi fluorescente;
lămpi cu halogen; lămpă cu vapori de mercur
sub presiune înaltă; lampă cu vapori de sodiu
sub presiune înaltă; lampă cu incandescenţă;
luminatoare LED; aparate de iluminat; starter
şi limitator de curent pentru lampă; lămpi
electrice; lampadare; lămpi de siguranţă;
lămpi cu neon; lanterne de iluminat; lămpi cu
descarcare şi suporturi ale acestora; lămpi cu
raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical);
lustre; lămpi pentru suprafaţa apei; lămpi de
iluminat pentru acvarii; lămpi cu arc; lămpi cu
infraroşu; reflectoare de scenă; plafoniere;
proiectoare de iluminat; lampă artificială cu
încărcare solară; frigidere cu gaz; starter
pentru aparate de iluminat; corp de iluminat
care proiectează lumina în jos; aparate de
iluminat de interior şi exterior; ondulatoare
electrice pentru păr; becuri senzor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06319
(151) 24/09/2015
(732) S.C. CRAMA NOBLESSE S.R.L.,

Str. Interioară III, Judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

      crama RASOVA

(531) Clasificare Viena:010318; 270508;  

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Murfatlar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06320
(151) 24/09/2015
(732) S.C. FASHION HOUSE S.R.L., Str.

Republicii nr. 74, sc. E, ap. 7, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

POLIM'PIER

(531) Clasificare Viena:241701; 241702;
260402; 260418; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06321
(151) 24/09/2015
(732) OLARU MARINELA - ELENA,

Str. Străpungere Silvestru nr. 9, bl.
C3, sc. B, et. 4, ap. 19, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TOTUL DESPRE FRUMUSETE

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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.
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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06322
(151) 24/09/2015
(732) OLARU MARINELA - ELENA,

Str. Străpungere Silvestru nr. 9, bl.
C3, sc. B, et. 4, ap. 19, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

NATURVEDA Casa sanatatii tale

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:020124; 020324;
050313; 050316; 050520; 270508;
290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06323
(151) 24/09/2015
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Bra şov ,  500450 ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SMILE KIDS

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

29 Lapte şi produse lactate.
30 Îngheţată comestibilă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06324
(151) 24/09/2015
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
Bra şov ,  500450 ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

JARDI KIDS

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

29 Lapte şi produse lactate.
30 Îngheţată comestibilă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06309
(151) 24/09/2015
(732) S . C .  C H I N A  T O B A C C O

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L., Str. Cernica nr.
21, jud. Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

D

(531) Clasificare Viena:260418; 260424;
270521;  

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06310
(151) 24/09/2015
(732) S.C. EAT & GO S.R.L., Str. Profesor

Anton Şesan nr. 18, ap. 1, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

eat&go fast food for fast time

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  (531) Clasificare Viena:110102; 110104;
110105; 270512; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06312
(151) 24/09/2015
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BENEFICA. Vreau să ştiu!

(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 (de uz medical şi veterinar); plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


