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Cereri Mărci publicate în data de 02.04.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 02042 26/03/2015 DINCA SANDU DANIEL Daniel's Wine VINUL LUI

DANIEL, LE VIN DE DANIEL

2 M 2015 02044 26/03/2015 MAJOS ZOLTAN IULIUS ANTIQUE STONE PREŢURI
BRUTAL DE MICI!
www.antiquestone.ro
www.pretbrutaldemic.ro

3 M 2015 02052 26/03/2015 S.C. INTERGRAPH COMPUTER
SERVICES S.R.L.

Lumea Geospaţială

4 M 2015 02134 26/03/2015 S.C. AUR'A MINERAL WATER
S.R.L.

aur'a

5 M 2015 02135 26/03/2015 S.C. AUR'A MINERAL WATER
S.R.L.

aur'a

6 M 2015 02136 26/03/2015 S.C. AUR'A MINERAL WATER
S.R.L.

7 M 2015 02137 26/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

8 M 2015 02138 26/03/2015 S.C. NEOPEAN CONSULTING
S.R.L.

dotNear

9 M 2015 02139 26/03/2015 MAGIAR NICOLAE SINGURATATE IN DOI

10 M 2015 02140 26/03/2015 BELLES MARKS CONSULTING
S.R.L.

BRÂNCOVENI

11 M 2015 02142 26/03/2015 S.C. STENOTA WINERY S.R.L. STENOTA

12 M 2015 02143 26/03/2015 S.C. STENOTA WINERY S.R.L. STENOTA

13 M 2015 02144 26/03/2015 S.C. IPM PARTNERS ROMANIA
S.A.

IPM PARTNERS

14 M 2015 02145 26/03/2015 S.C. IAT ENGINEERING &
DESIGN S.R.L.

iat

15 M 2015 02146 26/03/2015 S.C. BB MEDICAL DISTRIBUTION
S.R.L.

BrowMAX

16 M 2015 02147 26/03/2015 S.C. BB MEDICAL DISTRIBUTION
S.R.L.

LashMAX

17 M 2015 02148 26/03/2015 S.C. IL CARNAVALE D'ITALY
S.R.L.

Bunătăţile bunicii Produse gătite
ca acasă
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18 M 2015 02149 26/03/2015 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT FEROVIAR DE
CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI -
S.A.

TRENURILE ZĂPEZII

19 M 2015 02150 26/03/2015 SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT FEROVIAR DE
CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI -
S.A.

TRENURILE SOARELUI

20 M 2015 02151 26/03/2015 S.C. SKY PARKING TERMINAL
S.R.L.

AirParking AIRPORT PARKING
OTOPENI

21 M 2015 02152 26/03/2015 S.C. SKY PARKING TERMINAL
S.R.L.

AeroParking

22 M 2015 02153 26/03/2015 S.C. KREDYT INKASO
INVESTMENTS RO S.A.

Creditul ZERO DATORII

23 M 2015 02154 26/03/2015 WENZHOU LIXIANG GARMET
COMPANY LTD WENZHOU -
SUCURSALA BUCURESTI

CONSTANT SEVEN STAR
Classic Style

24 M 2015 02155 26/03/2015 S.C. CENTRUL DE EXCELENTA
MEDESTET S.R.L.

EXCELENTA IN CHIRURGIE
ESTETICA

25 M 2015 02156 26/03/2015 INTER CONECTER S.R.L. CHOCO KAFFEE

26 M 2015 02157 26/03/2015 UZINELE SODICE GOVORA -
CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

CIECH Soda România

27 M 2015 02158 26/03/2015 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. RESPIRAN

28 M 2015 02159 26/03/2015 S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. ALLÉMED

29 M 2015 02160 26/03/2015 S.C. DREAM MANAGEMENT
S.R.L.

DREAM STUDIO

30 M 2015 02161 26/03/2015 S.C. DOM FOOD'S S.R.L. TURCU PLĂTEŞTE

31 M 2015 02162 26/03/2015 S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS
S.R.L.

Think CITY

32 M 2015 02163 26/03/2015 M.R.A. MODELS AGENCY S.R.L. MOTY MODEL OF THE YEAR

33 M 2015 02164 26/03/2015 ŞOLOC CRISTINA-ELENA BEACH PACK-TRANSFORMER
TOWEL

34 M 2015 02165 26/03/2015 S.C. RADIO XXI S.R.L. LOVE TIME
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35 M 2015 02166 26/03/2015 S.C. MAGNUS AGRO SERVICE
S.R.L.

magnus AGRO SERVICE

36 M 2015 02167 26/03/2015 OZTURK ANDREEA-VIOLETA Andreea Marin

37 M 2015 02170 26/03/2015 S.C. BRANDTAILORS STRATEGY
S.R.L.

SIGLA şi lozinca

38 M 2015 02171 26/03/2015 S.C. REAL ENDO S.R.L. REAL ENDO platforma de
educatie medicala
post-universitară in endodonţie

39 M 2015 02172 26/03/2015 S.C. REAL ENDO S.R.L. ENDODONTIC MASTER
SERIES

40 M 2015 02173 26/03/2015 S.C. REAL ENDO S.R.L. RETRATAMENTUL
ENDODONTIC - de la evidenţă
ştiinţifică la o abordare clinică

41 M 2015 02174 26/03/2015 MARCU ANA-NINETA M MARAB PERFUMERY
boutique It's all about oriental
feelings...

42 M 2015 02176 26/03/2015 S.C. REAL ENDO S.R.L. Bazele instrumentarii sistemului
de canale radiculare

43 M 2015 02178 26/03/2015 QIPA INDIVIDUAL
DEVELOPMENT S.R.L.

Lift Your Conscience

44 M 2015 02179 26/03/2015 TAMOLDVA S.R.L. granel
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(210) M 2015 02042
(151) 26/03/2015
(732) DINCA SANDU DANIEL, Intr.

Horbotei, nr. 12, bl. 4, sc. 1, et. 8, ap.
187, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Daniel's Wine VINUL LUI DANIEL, LE
VIN DE DANIEL

(531) Clasificare Viena:260118; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02044
(151) 26/03/2015
(732) MAJOS ZOLTAN IULIUS, Piaţa

Centrală nr. 27, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420032, BISTRITA
ROMANIA 

(540)

ANTIQUE STONE PREŢURI BRUTAL
DE MICI! www.antiquestone.ro
www.pretbrutaldemic.ro

(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
270511;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02052
(151) 26/03/2015
(732) S.C. INTERGRAPH COMPUTER

SERVICES S.R.L., Str. Puţul lui
Zamfir nr. 22-24, sector 1, 011683,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
      Lumea Geospaţială

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

7 Maşini automate de vânzare.
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,
reproducerea sunetelor 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; 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.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02164
(151) 26/03/2015
(732) ŞOLOC CRISTINA-ELENA, Bd

Regina Elisabeta, nr. 25, ap. 31, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEACH PACK-TRANSFORMER
TOWEL

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

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02166
(151) 26/03/2015
(732) S.C. MAGNUS AGRO SERVICE

S.R.L., Str. Principală FN, Com
Stăneşti, Jud. Giurgiu, , STĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

magnus AGRO SERVICE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:040303; 270503;
270508; 290113;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02167
(151) 26/03/2015
(732) OZTURK ANDREEA-VIOLETA,

Str. Siriului nr. 13, bl. 16E, bl. 16E,
sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Andreea Marin

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02170
(151) 26/03/2015
(732) S . C .  B R A N D T A I L O R S

STRATEGY S.R.L., Str. Henri
Coandă nr. 15, parter, ap. 1, sector 1,
*, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

SIGLA şi lozinca

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
021C), pantone (turcoaz 320C)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290112;  

(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02134
(151) 26/03/2015
(732) S.C. AUR'A MINERAL WATER

S.R.L., Str. Stuparilor nr. 77, cam. 12,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

     aur'a

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)

(531) Clasificare Viena:241725; 270509;
290102;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produsepentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02135
(151) 26/03/2015
(732) S.C. AUR'A MINERAL WATER

S.R.L., Str. Stuparilor nr. 77, cam. 12,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

       aur'a

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C), negru

(531) Clasificare Viena:020301; 020315;
241725; 270509; 290112;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produsepentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02136
(151) 26/03/2015
(732) S.C. AUR'A MINERAL WATER

S.R.L., Str. Stuparilor nr. 77, cam. 12,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C), negru

(531) Clasificare Viena:020301; 020315;
290112;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produsepentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02137
(151) 26/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE

ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020523;  

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

35 Sensibilizarea publicului cu privire la
nevoia de prevenire a cancerului; difuzare de
documentaţie publicitară, de anunţuri
publicitare şi de material publicitar, şi anume
foi volante, prospecte, eşantioane şi
imprimate, închiriere de spaţii publicitare,
rezervare de spaţii publicitare, actualizare de
documentaţie publicitară, servicii de
organizare de expoziţii cu scop publicitar,
promovare de vânzări în domeniul articolelor
legate de lupta contra cancerului, studii de
piaţă; promovarea interesului şi conştientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; servicii de consultanţă pentru
orientare profesională; desfăşurare de

campanii.
36 Colecte de binefacere; administrarea şi
monitorizarea fondurilor caritabile; organizare
de acţiuni de colectare de fonduri; colectare
de fonduri de binefacere; organizare de
colecte; organizare de aranjamente pentru
facilitarea donaţiilor caritabile; investiţii de
capital; sponsorizare financiară; strângere de
fonduri; furnizare de finanţare pentru
cercetare medicală, cercetare academică,
burse şcolare şi burse universitare, tratamente,
pentru modernizarea şi îmbunătăţirea
clădirilor de spitale, facilităţilor spitaliere şi
spaţiilor de tratare a pacienţilor, pentru puncte
medicale şi de infirmerie; servicii de subvenţii
financiare; furnizare de asistenţă financiară şi
informare pentru pacienţi şi familiile acestora.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; servicii
educaţionale de sprijin; organizare de întruniri
educative; publicare, inclusiv publicare
on-line; organizare şi coordonare de ateliere
de formare, colocvii, conferinţe, forumuri,
congrese, tabere, seminarii sau simpozioane,
saloane sau expoziţii profesionale sau nu, în
scopuri culturale sau educative, în special în
domeniul medical sau al sănătăţii; organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative
în special în domeniul medical sau al
sănătăţii; organizare de concursuri, de jocuri,
de campanii, de informare şi de manifestaţii
profesionale sau nu, în scopuri culturale sau
educaţionale în domeniul medical sau al
sănătăţii; informaţii (educaţie); informaţii în
materie de divertisment, de educaţie, de
prevenire şi de sănătate, şi anume, campanii
de informare cu privire la depistarea
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cancerului şi informaţii şi sensibilizare în
materie de prevenire şi depistare a cancerului;
organizarea de competiţii sportive;
organizarea de spectacole de teatru şi alte
spectacole de divertisment; instruire în
domeniul cancerului prin târguri şi expoziţii;
organizarea şi desfăşurarea de participări la
conferinţe, la congrese, la seminarii;
organizarea şi conducerea de workshop-uri;
producţie de filme (aparate de instruire şi
informare); tutoriale pe probleme legate de
cancer; servicii de instruire pe probleme legate
de cancer; producţie de programe radiofonice
şi de televiziune; producţie de spectacole;
publicare de texte (cu excepţia textelor
publicitare) în ziare, cărţi şi alte produse de
imprimerie; reprezentaţii teatrale; activităţi
sportive; activităţi culturale (arte vizuale);
instruire pe probleme legate de cancer;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării).
44 Servicii de consiliere în legătură cu
cancerul; servicii medicale; programe de
asistenţă pentru pacienţi; servicii de consiliere
şi examinare psihologică pentru persoanele
care au supravieţuit cancerului; servicii de
consiliere legate de interesele şi nevoile
pacienţilor cu cancer şi supravieţuitorilor
cancerului şi familiilor lor; administrare de
programe pentru supravieţuitorii de cancer;
servicii de psihoterapie integrativă; informaţii
despre cancer.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02138
(151) 26/03/2015
(732) S.C. NEOPEAN CONSULTING

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare
32/26A/1/11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

dotNear
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru calculatoare; materiale
înregistrate; software; programe de calculator;
platforme de software de calculator.
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;
servicii IT; dezvoltare software, programare şi
implementare;  programare pentru
calculatoare; consultanţă în materie de
programare pe calculator; servicii de instalare
şi întreţinere de software de calculator;
servicii de personalizare de software; instalare
şi personalizare de aplicaţii software de
calculator; servicii de găzduire, software ca şi
serviciu şi închiriere de software; software ca
serviciu (SaaS); găzduirea de conţinut digital
pe internet; găzduire de pagini web;
consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii; Închiriere de servere;
furnizare de sisteme informatice virtuale şi
medii informatice virtuale prin intermediul
cloud computing-ului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02139
(151) 26/03/2015
(732) MAGIAR NICOLAE, Aleea Ineu nr.

1, sc. B, et. 1, ap. 3, judeţul
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SINGURATATE IN DOI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02140
(151) 26/03/2015
(732) BELLES MARKS CONSULTING

S.R.L., Sat Pleasa, judeţul Prahova,
107113, BUCOV ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

BRÂNCOVENI

(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
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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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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; 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente

pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02142
(151) 26/03/2015
(732) S.C. STENOTA WINERY S.R.L.,

Comuna Iordacheanu nr. 47, judeţul
Prahova, , MOCESTI ROMANIA 

(540)

STENOTA

(591) Culori revendicate:maro

  (531) Clasificare Viena:020108; 270508;
290107;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02171
(151) 26/03/2015
(732) S.C. REAL ENDO S.R.L., Calea

Victoriei nr. 32-34, sc. B, et. 7, ap. 87,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

REAL ENDO platforma de educatie
medicala post-universitară in endodonţie
(531) Clasificare Viena:261125; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02143
(151) 26/03/2015
(732) S.C. STENOTA WINERY S.R.L.,

Comuna Iordacheanu nr. 47, judeţul
Prahova, , MOCESTI ROMANIA 

(540)

STENOTA

(591) Culori revendicate:maro, cărămiziu,
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270508;

290113;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02144
(151) 26/03/2015
(732) S.C. IPM PARTNERS ROMANIA

S.A., Str. Marin Mehedinţeanu nr. 7,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

IPM PARTNERS

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270502;

290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02145
(151) 26/03/2015
(732) S.C. IAT ENGINEERING &

DESIGN S.R.L., Bd. Republicii nr.
187, cam. 3, bl. 4C2, et. P, ap. 48,
judeţul Prahova, 100392, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

iat

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

290103;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02146
(151) 26/03/2015
(732) S . C .  B B  M E D I C A L

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Vasile
Lascăr nr. 158, corp C1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BrowMAX

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02172
(151) 26/03/2015
(732) S.C. REAL ENDO S.R.L., Calea

Victoriei nr. 32-34, sc. B, et. 7, ap. 87,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ENDODONTIC MASTER SERIES

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02147
(151) 26/03/2015
(732) S . C .  B B  M E D I C A L

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Vasile
Lascăr nr. 158, corp C1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LashMAX

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02148
(151) 26/03/2015
(732) S.C. IL CARNAVALE D'ITALY

S.R.L., Bd. Râmnicu Sărat nr. 18, bl.
16, sc. 2, et. 4, ap. 77, sector 3,
031914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bunătăţile bunicii Produse gătite ca acasă

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

(531) Clasificare Viena:020311; 110318;
110320; 130302; 260118; 290115;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02173
(151) 26/03/2015
(732) S.C. REAL ENDO S.R.L., Calea

Victoriei nr. 32-34, sc. B, et. 7, ap. 87,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RETRATAMENTUL ENDODONTIC -
de la evidenţă ştiinţifică la o abordare
clinică

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02174
(151) 26/03/2015
(732) MARCU ANA-NINETA, Str. Drm.

Viilor, nr. 4, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

M MARAB PERFUMERY boutique It's all
about oriental feelings...

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
îmbrăcăminte, încălţăminte, parfumuri, poşete
şi accesorii ale acestora, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achizitioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02176
(151) 26/03/2015
(732) S.C. REAL ENDO S.R.L., Calea

Victoriei nr. 32-34, sc. B, et. 7, ap. 87,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Bazele instrumentarii sistemului de canale
radiculare

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02179
(151) 26/03/2015
(732) TAMOLDVA S.R.L., Str. Tulcea nr.

18, et. 8, ap. 69, Jud. Cluj, 400594,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

granel

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

30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02178
(151) 26/03/2015
(732) Q I P A  I N D I V I D U A L

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Cluj
nr. 81, bl. 9, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector
1, 011492, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Lift Your Conscience

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02149
(151) 26/03/2015
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

TRANSPORT FEROVIAR DE
CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI -
S.A., Bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sector 1, 010873, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRENURILE ZĂPEZII

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02150
(151) 26/03/2015
(732) SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE

TRANSPORT FEROVIAR DE
CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI -
S.A., Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector
1, 010873, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TRENURILE SOARELUI

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02151
(151) 26/03/2015
(732) S.C. SKY PARKING TERMINAL

S.R.L., Calea Bucureştilor nr. 291B,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

AirParking AIRPORT PARKING
OTOPENI
(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,

negru, alb
(531) Clasificare Viena:180501; 260418;

270501; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii;
închirierea spaţiilor de parcare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02152
(151) 26/03/2015
(732) S.C. SKY PARKING TERMINAL

S.R.L., Calea Bucureştilor nr. 291B,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

AeroParking

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii;
închirierea spaţiilor de parcare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02153
(151) 26/03/2015
(732) S . C .  K R E D Y T  I N K A S O

INVESTMENTS RO S.A., Str.
Invingătorilor nr. 24, etaj 6, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Creditul ZERO DATORII

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02154
(151) 26/03/2015
(732) WENZHOU LIXIANG GARMET

COMPANY LTD WENZHOU -
SUCURSALA BUCURESTI, Str.
Alexandru Ipsilanti nr. 2, bl. 29BIS,
sc. A, Parter, ap. 3, camera 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONSTANT SEVEN STAR Classic Style

(531) Clasificare Viena:010110; 260118;
270508;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02155
(151) 26/03/2015
(732) S.C. CENTRUL DE EXCELENTA

MEDESTET S.R.L., Str. Nicolae
Pascaly nr. 7, ap.36/3, judeşul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

EXCELENTA IN CHIRURGIE
ESTETICA

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02156
(151) 26/03/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CHOCO KAFFEE

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pasta
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle,
blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
c r ă c i u n ,  c h u t n e y ( c o n d i m e n t e ) ,
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s c o r ţ i ş o a r a ( c o n d i m e n t e ) ,
cuişoare(condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, substitute
de cafea (preparate vegetale folosite ca), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, dulciuri pentru decorare
pomi de Crăciun, prăjiturele, sare pentru gătit,
fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri),cuşcuş (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă  tartrar pentru uz culinar,
currycondiment), crema din ouă, lapte şi
zahăr, sosuri pentru salate, îngheţate
comestibile, esenţe pentru alimente cu
excepţia uleiurilor eterice şi uleiurilor
esenţiale, paste alimentare făinoase, alimente
făinoase, fermenţi pentru paste, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru prăjituri,
seminţe in pentru consum uman, făină,
produse rezultate din măcinare, fondante
(dulciuri), alimente făinoase, esenţe pentru
alimente, cu excepţia uleiurilor eterice şi
uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), jeleuri fructe
(dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate în proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă
naturală sau artificială, ceai cu gheaţă, lianţi
pentru gheaţă comestibilă, gheaţă comestibilă,

pudră pentrugheaţă comestibilă, infuzii altele
decât cele medicinale, jeleuri din fructe
(dulciuri), ketchup(sos), ferment, seminţe de
cânepă pentru consum uman, lemn dulce
(dulciuri), bomboane (dulciuri), macaroane,
macaroane (patiserie), fulgi de porumb, făină
de porumb, mălai porumb măcinat, porumb
copt, biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, de uz casnic, mentă pentru
dulciuri, melasă pentru alimente, spume
ciocolată, spume desert (dulciuri), musli,
muştar, făină muştar, alimente preparate pe
bază de tăieţei, tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci ovăz, ovăz
măcinat, ovăz decorticat, clătite, paste, pastă
migdale, cremă de prăjituri, pastă din boabe
de soia, paste făinoase, produse patiserie,
bomboane (dulciuri), produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de ovăz,
şerbet (îngheţată),pastă din boabe soia
(condiment), făină soia, sos soia, spaghete,
condimente, rulouri, seminţe anason, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri), frişcă
bătută (preparată pentru), zahăr, dulciuri cu
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zahăr, sushi, îndulcitori naturali, bomboane,
bomboane mentolate, tabbouleh, tacos,
tapioca, făină tapioca alimentară, tarte, ceai,
ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărirea.), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată,dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor pentru
condimente, dulciuri cu migdale, pasta
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
c r ă c i u n ,  c h u t n e y ( c o n d i m e n t e ) ,
s c o r ţ i ş o a r a ( c o n d i m e n t e ) ,
cuişoare(condimente), cacao, băuturi din

cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, substitute
de cafea (preparate vegetale folosite ca), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, dulciuri pentru decorare
pomi de Crăciun, prăjiturele, sare pentru gătit,
fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri),cuşcuş (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă  tartrar pentru uz culinar,
currycondiment), crema din ouă, lapte şi
zahăr, sosuri pentru salate, îngheţate
comestibile, esenţe pentru alimente cu
excepţia uleiurilor eterice şi uleiurilor
esenţiale, paste alimentare făinoase, alimente
făinoase, fermenţi pentru paste, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru prăjituri,
seminţe in pentru consum uman, făină,
produse rezultate din măcinare, fondante
(dulciuri), alimente făinoase, esenţe pentru
alimente, cu excepţia uleiurilor eterice şi
uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), jeleuri fructe
(dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate în proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă
naturală sau artificială, ceai cu gheaţă, lianţi
pentru gheaţă comestibilă, gheaţă comestibilă,
pudră pentrugheaţă comestibilă, infuzii altele
decât cele medicinale, jeleuri din fructe
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(dulciuri), ketchup(sos), ferment, seminţe de
cânepă pentru consum uman, lemn dulce
(dulciuri), bomboane (dulciuri), macaroane,
macaroane (patiserie), fulgi de porumb, făină
de porumb, mălai porumb măcinat, porumb
copt, biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, de uz casnic, mentă pentru
dulciuri, melasă pentru alimente, spume
ciocolată, spume desert (dulciuri), musli,
muştar, făină muştar, alimente preparate pe
bază de tăieţei, tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci ovăz, ovăz
măcinat, ovăz decorticat, clătite, paste, pastă
migdale, cremă de prăjituri, pastă din boabe de
soia, paste făinoase, produse patiserie,
bomboane (dulciuri), produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare
conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată),pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată pentru), zahăr, dulciuri cu zahăr,
sushi, îndulcitori naturali, bomboane,
bomboane mentolate, tabbouleh, tacos,

tapioca, făină tapioca alimentară, tarte, ceai,
ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărirea.), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată,dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri). (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02157
(151) 26/03/2015
(732) UZINELE SODICE GOVORA -

CIECH CHEMICAL GROUP S.A.,
Str. Uzinei nr. 2, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

CIECH Soda România

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentruindustrie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02158
(151) 26/03/2015
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, cam. 1, Judeţul Iaşi, 700702,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

RESPIRAN

(591) Culori revendicate:verde (pantone
5473C), portocaliu (pantone 7409C)

(531) Clasificare Viena:250707; 250717;
270508; 270509; 290112;  

(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, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afecerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile şiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02159
(151) 26/03/2015
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara de Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

ALLÉMED

(591) Culori revendicate:mov (pantone
265C, 267C9), verde (pantone 3275C,
3288C), bej (pantone 196C)

(531) Clasificare Viena:020919; 020925;
241322; 270502; 290115;  

(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, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afecerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile şiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02160
(151) 26/03/2015
(732) S.C. DREAM MANAGEMENT

S.R.L., Aleea Baraj Lotru nr. 1, bl.
M4B, sc. 5, etaj 2, ap. 89, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DREAM STUDIO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afecerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02161
(151) 26/03/2015
(732) S.C. DOM FOOD'S S.R.L., Str. Linia

de Centură nr. 50, Complex
Cosmopolis, Faza 1, bl. C3, ap. 101,
cam. 1, Comuna Ştefăneşti de Jos,
judeţul Ilfov, , Sat Ştefăneşti de Jos
ROMANIA 

(540)

TURCU PLĂTEŞTE
(591) Culori revendicate:negru, roşu,

turcuaz, galben, alb, grena, maro, roz,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:020104; 260118;
290115;  

(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afecerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şicazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02162
(151) 26/03/2015
(732) S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS

S.R.L., Str. Ienăchiţă Văcărescu nr.
22B,  sec to r  4 ,BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Think CITY
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

verde, bleo, roz, alb
(531) Clasificare Viena:020102; 020923;

070124; 270508; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 26.03.2015

27

(210) M 2015 02163
(151) 26/03/2015
(732) M.R.A. MODELS AGENCY S.R.L.,

Aleea Textilistilor nr. 7, bl. MY12, sc.
1, etaj4, ap. 15, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOTY MODEL OF THE YEAR
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(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; concurs de modeling.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02165
(151) 26/03/2015
(732) S.C. RADIO XXI S.R.L., Str. Horia

Măcelariu nr. 36-38, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
LOVE TIME

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

9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică or-line descărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru ca marketing; publicitate,
curierat publicitar, distribuire de prospecte
eşantioane; organizare de expoziţii, expunere
de produse, promovare de produse şi/sau de
servicii, activităţi de birou, de înregistrare,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; oferta de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative divertisment; realizare de
programe artistice şi de emisiuni au şi
înregistrări video şi/sau audio, montaje de
înregistrări video şi audio; producţie de film,
închiriere de filme, de înregistrări audio sau
video; instruire, activităţi culturale, de
divertisment, sportive, organizare de
concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜


