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Cereri Mărci publicate în 03.02.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00214

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/01/2015 S.C. MELINDA-IMPEX STEEL
S.A.

Denumire
Marcă
(540)
BlauTech

2 M 2015 00458

27/01/2015 MILTECH SERV S.R.L.

MILTECH M

3 M 2015 00480

27/01/2015 VAURO SECURITY SOLUTIONS
S.R.L.

VAURO SECURITY SOLUTIONS

4 M 2015 00481

27/01/2015 S.C. MRE ALTED S.R.L.

MONTESSANO
MONTESSOURI.SANATATE

5 M 2015 00482

27/01/2015 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL PESTELUI

6 M 2015 00483

27/01/2015 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL FRUCTELOR DE
MARE

7 M 2015 00484

27/01/2015 S.C. EAGLE SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

EAGLE SECURITY SYSTEMS

8 M 2015 00485

27/01/2015 SAVCOM S.R.L.

SAV-COM Campionul preţurilor
mici!

9 M 2015 00486

27/01/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

TESLA

10 M 2015 00487

27/01/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

UTOK URBAN

11 M 2015 00488

27/01/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

RESTOGRAF

12 M 2015 00489

27/01/2015 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

GUSTOS

13 M 2015 00490

27/01/2015 S.C. DOMO RETAIL S.A.

NEOco

14 M 2015 00491

27/01/2015 ASOCIAŢIA TURISTICĂ PENTRU ASOCIATIA OXIGEN
NATURĂ OXYGEN

15 M 2015 00492

27/01/2015 S.C. TST TURISTIK S.R.L.

TST TURISTIK

16 M 2015 00493

27/01/2015 S.C. REVIVA IMPORT EXPORT
S.R.L.

SOY'S

17 M 2015 00494

27/01/2015 S.C. ALKA CO S.R.L.

ALFERS
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 00495

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/01/2015 S.C. ALKA CO S.R.L.

ALFERS

19 M 2015 00496

27/01/2015 S.C. EC FESTIVAL S.R.L.

ELECTRIC CITY

20 M 2015 00497

27/01/2015 CAFETERIA DALIANO S.R.L.

daliano D'ORO

21 M 2015 00498

27/01/2015 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L.

BUCOVINA Echilibrul suprem
pentru corp şi minte!

22 M 2015 00499

27/01/2015 S.C. ASGARD SYSTEMS S.R.L.

ASGARD SYSTEMS

23 M 2015 00500

27/01/2015 DSM LOGISTICS S.R.L.

Siguranta nu este un lux ci o
necesitate!

24 M 2015 00501

27/01/2015 SOHO BEAUTY S.R.L.

SOHO BEAUTY

25 M 2015 00502

27/01/2015 S.C. S.M.F.G. FORMATOR S.R.L. by Lois STYLE

26 M 2015 00503

27/01/2015 BUCUR CĂTĂLIN

BUCURDENT

27 M 2015 00504

27/01/2015 S.C. CIRCUS ORLANDO S.R.L.

CIRCUL ORLANDO

28 M 2015 00505

27/01/2015 CRACIUN LILIANA LARISA

Liliana fashion design image
consulting

29 M 2015 00506

27/01/2015 UNILEVER N.V.

ALGIDA

30 M 2015 00507

27/01/2015 ESSLY CORPORATION S.R.L.

NUMA BY ESSLY

31 M 2015 00508

27/01/2015 S.C. RAZMED S.R.L.

ERECTIL

32 M 2015 00509

27/01/2015 S.C. TRANSYLVANIA DREAMS
S.R.L.

MONS MELLIS - ARTISAN
BAKERY-

33 M 2015 00510

27/01/2015 SSG SERIOUS SECURITY S.R.L. SSG SERIOUS SECURITY

34 M 2015 00511

27/01/2015 S.C. FREEMAN S.R.L.

VIVA furajare sănătoasă

35 M 2015 00512

27/01/2015 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L.

PARTENER DE CASĂ BUNĂ
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Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 00513

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/01/2015 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Global Plast

37 M 2015 00514

27/01/2015 KALESSANDRA CENTER S.R.L.

KALESSANDRA CENTER

38 M 2015 00515

27/01/2015 S.C. BERE BAUTURI BUCURESTI BRIDGE
S.A.

39 M 2015 00516

27/01/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

Pentru că suntem multi! Neumarkt
2,5L

40 M 2015 00517

27/01/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

Cinste vouă ! Bucegi1L

41 M 2015 00518

27/01/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

Golden Brau 1,5 l

42 M 2015 00519

27/01/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

Cinste vouă! Bucegi 2,5 L

43 M 2015 00521

27/01/2015 S.C. G.O.S. SECURITY S.R.L.

G.O.S. SECURITY

44 M 2015 00522

27/01/2015 PRETTY LOOK STYLE S.R.L.

coaforul tau campina
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termice solare, sobe (aparate de încălzire),
robinete pentru conducte, baterii, ventile
thermostat, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat); instalaţii de aer condiţionat;
instalaţii de încălzire centrală; sifoane
(ventile) de scurgere din plastic, ventile din
plastic pentru conducte de apă.
19 Parchet pentru pardoseală, conducte de
scurgere nemetalice.
37 Instalarea şi repararea de aparate de aer
condiţionat.

(210) M 2015 00214
(151) 27/01/2015
(732) S.C. MELINDA-IMPEX STEEL
S.A., Str. Beclean nr. 314, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA
(540)

BlauTech

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(210) M 2015 00458
(151) 27/01/2015
(732) MILTECH SERV S.R.L., Str.
Comuna Ciucea, nr. 181C, Jud. Cluj, ,
CIUCEA 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

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Aliaje din metale obişnuite, materiale de
construcţie din metal, fitinguri metalice pentru
construcţii, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, conducte metalice pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte metalice
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, brăţări metalice pentri fixarea
ţevilor, fitinguri metalice pentru construcţii,
ţevi metalice pentru instalaţiile de încălzire
centralizată.
11 Aparate de aer condiţionat, instalaţii de aer
condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
instalaţii de filtrare a aerului, fitinguri pentru
baie, armaturi pentru instalaţiile de baie,
boilere, altele decât component de maşini,
radiatoare de încălzire centralizată, aparate şi
instalaţii de răcit, instalaţii şi maşini de răcit,
vase de expansiune pentru instalaţiile de
încălzire centralizata, ventilatoare, boilere de
gaz, pompe de căldură, aparate electrice de
încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, becuri,
radiatoareelectrice, radiatoare (încălzire),
aparate şi maşinide refrigerare, colectoare

(540)

MILTECH M

4
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(531) Clasificare Viena:270511; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
piese şi accesorii auto, prezentarea pentru
vanzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel incat tertii să le cunoasca şi
să le achizitioneze comod; realizarea de
reclame, anunturi publicitare, promotii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatura cu aceste
produse, nationale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanturi de magazine.
37 Repararea şi intretinerea autovehiculelor.

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii pentru paza casei; monitorizarea
alarmelor de securitate şi pază; gărzi de
noapte; pază de corp; inspecţii în fabrici
pentru securitate; consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00510
(151) 27/01/2015
(732) SSG SERIOUS SECURITY S.R.L.,
Str. Porumbacului nr. 3C, Corp C2,
Jud. Ilfov, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00480
(151) 27/01/2015
(732) VAURO SECURITY SOLUTIONS
S.R.L., Sat Cornu de Jos nr. 336,
judeţul Prahova, , COMUNA CORNU
ROMANIA
SSG SERIOUS SECURITY

(540)

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitarizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor indivizilor.
VAURO SECURITY SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:roşu,
negru, alb

˜˜˜˜˜˜˜

turcoise,
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu
(531) Clasificare Viena:030201; 270515;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, înlocuitori de
cafea, cafea solubilă, băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de ceai, ceai instant,
băuturi sub formă de pudră care conţin cafea,
băuturi sub formă de pudră care conţin cacao;
băuturi sub formă de pudră care conţin ceai;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr,
indulcitori, miere, sirop de melasă; arome,
arome şi ingrediente pentru prepararea cafelei
şi a băuturilor pe bază de cafea; drojdie, praf
de copt; sare; muştar, oţet, sosuri
(condimente), sosuri dulci; mirodenii; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică şi anume
restaurante, baruri, cafenele, cofetării, cantine,
snack-baruri, fast-fooduri, ceainării, braserii;
servicii de catering; pregătirea şi furnizarea de
produse alimentare şi băuturi gata pentru
consum.

(210) M 2015 00511
(151) 27/01/2015
(732) S.C. FREEMAN S.R.L., Calea
Borşului nr. 45, Jud. Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA
(540)

VIVA furajare sănătoasă
(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Furaje pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00497
(151) 27/01/2015
(732) CAFETERIA DALIANO S.R.L., Str.
Cernica nr. 75-32, Camera 1, judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

daliano D'ORO
6
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(151) 27/01/2015
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.
Gara Pasărea nr. 9, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 00481
(151) 27/01/2015
(732) S.C. MRE ALTED S.R.L., Str.
Mitropolit Grigore nr. 64, sector 4, ,
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)

(540)

PARTENER DE CASĂ BUNĂ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorăriilemnului;
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

MONTESSANO
MONTESSOURI.SANATATE

(531) Clasificare Viena:020101; 050316;
270508;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00512
7
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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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile neinduse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii

(210) M 2015 00513
(151) 27/01/2015
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.
Gara Pasărea nr. 9, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) CONSTANTIN & VELICU INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Global Plast
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorăriilemnului;
materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

8
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saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile neinduse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale
de construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00498
(151) 27/01/2015
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.
Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

BUCOVINA Echilibrul suprem pentru
corp şi minte!
(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
verde
(531) Clasificare Viena:060102; 270508;
290113;
9
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(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00499
(151) 27/01/2015
(732) S.C. ASGARD SYSTEMS S.R.L.,
Str. Bruxelles nr. 17, camera nr. 1, et.
2, ap. 17, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00514
(151) 27/01/2015
(732) KALESSANDRA CENTER S.R.L.,
Str. Mihai Sebastian nr. 130, et. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
ASGARD SYSTEMS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software; software de întreţinere şi operare
a sistemelor informatice; sisteme informatice.
35 Servicii de consultanţă în afaceri; servicii
de consultanţă în optimizarea proceselor de
afaceri (business); servicii de consultanţă în
domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence); servicii de consultanţă privind
utilizarea de software şi a tehnologiei
informaţiei în procesele de afaceri (business);
servicii de consultanţă în marketing; servicii
de consultanţă în domeniul sistemelor
multi-level marketing; servicii de consultanţă
în domeniul managementului afacerilor
(business); servicii de comerţ cu privire la
software şi hardware.
39 Distribuţie de hardware, distribuţie de
software.
41 Servicii de instruire şi pregătire în
domeniul sistemelor informatice; servicii de

KALESSANDRA CENTER

(531) Clasificare Viena:270509; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

10
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instruire şi pregătire în domeniul programelor
de calculator; servicii de instruire şi pregătire
în domeniul afacerilor.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator, crearea de sisteme
informatice la comandă (software orientat
către client); servicii de personalizare
hardware şi software; crearea şi dezvoltarea de
hardware şi software; producţie de hardware;
servicii de întreţinere şi actualizare de
software şi harwdare; consultanţă şi servicii de
consiliere cu privire la toate serviciile
menţionate anterior.

(210) M 2015 00500
(151) 27/01/2015
(732) DSM LOGISTICS S.R.L., Str.
Boteşti nr. 6, judeţul Neamţ, , GIROV
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)
Siguranta nu este un lux ci o necesitate!

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00482
(151) 27/01/2015
(732) CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN, Aleea Barajul Uzului
nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap. 65,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(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.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00515
(151) 27/01/2015
(732) S . C .
BERE
BAUTURI
BUCURESTI S.A., Calea Rahovei nr.
157A, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

FESTIVALUL PESTELUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(540)
BRIDGE

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare, depozitare.

(210) M 2015 00516
(151) 27/01/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00483
(151) 27/01/2015
(732) CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN, Aleea Barajul Uzului
nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap. 65,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
FESTIVALUL FRUCTELOR DE MARE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

Pentru că suntem multi! Neumarkt 2,5L
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
albastru, gri, alb, negru
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Recipiente de ambalaj (sticle) din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

(210) M 2015 00502
(151) 27/01/2015
(732) S.C. S.M.F.G. FORMATOR S.R.L.,
Str. Sever Bocu nr. 1137, judeţul
Arad, 310442, ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00501
(151) 27/01/2015
(732) SOHO BEAUTY S.R.L., Str.
Castelului nr. 36, ap. 1, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA

by Lois STYLE

(540)
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

SOHO BEAUTY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 27.01.2015

32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

(210) M 2015 00517
(151) 27/01/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00503
(151) 27/01/2015
(732) BUCUR CĂTĂLIN, Str. Anastasie
Panu nr. 36, bl. A. Panu 1B, tr. 3, et. 3,
ap. 6, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

(540)
BUCURDENT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultă şi silvicultură.

Cinste vouă ! Bucegi1L

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:roşu, maro,
albastru, verde, bej, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Recipiente de ambalaj (sticle) din materiale
plastice.
14
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32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

(210) M 2015 00518
(151) 27/01/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00504
(151) 27/01/2015
(732) S.C. CIRCUS ORLANDO S.R.L.,
Şos. Dobroeşti nr. 25 L, parter, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

CIRCUL ORLANDO
(591) Culori revendicate:galben auriu,
albastru
(531) Clasificare Viena:030301; 270502;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.

Golden Brau 1,5 l
(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
auriu, alb
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Recipiente de ambalaj (sticle) din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

(210) M 2015 00519
(151) 27/01/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00505
(151) 27/01/2015
(732) CRACIUN LILIANA LARISA, Str.
Recele nr. 19, judeţul Suceava, ,
CIOCĂNEŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Liliana fashion design image consulting
Cinste vouă! Bucegi 2,5 L

(531) Clasificare Viena:020101; 020301;
270508;

(591) Culori revendicate:roşu, matro,
albastru, verde, bej, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Recipiente de ambalaj (sticle) din materiale
plastice.
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperire capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00506
(151) 27/01/2015
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013
AL, Rotterdam NETHERLANDS
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00521
(151) 27/01/2015
(732) S.C. G.O.S. SECURITY S.R.L., Str.
Marin Sorescu, nr. 12, bl. A38\3, sc.
C, et. 2, ap. 9, Jud. Vâlcea, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

ALGIDA
G.O.S. SECURITY
(591) Culori revendicate:roz, galben, maro
(531) Clasificare Viena:040515; 080118;
270508; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Îngheţată.

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:030101; 270503;
290113;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Pilule naturale pentru consum uman.

(210) M 2015 00507
(151) 27/01/2015
(732) ESSLY CORPORATION S.R.L.,
Str. Aleea Socului nr. 2, bl. b 12, sc. 2,
et. 7, ap. 100, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00484
(151) 27/01/2015
(732) S . C . E A G L E S E C U R I T Y
SYSTEMS S.R.L., Str. Soarelui nr. 4,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
NUMA BY ESSLY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru intreaga
clasa de servicii conform clasificarii de la
nisa).

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00508
(151) 27/01/2015
(732) S.C. RAZMED S.R.L., Şos. Păcurari
nr. 95, parter, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

EAGLE SECURITY SYSTEMS
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:030724; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de pază.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ERECTIL
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(210) M 2015 00522
(151) 27/01/2015
(732) PRETTY LOOK STYLE S.R.L., Str.
Mislea Seacă, nr. 4, Comuna Scorţeni,
Jud. Prahova, , MISLEA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 00509
(151) 27/01/2015
(732) S.C. TRANSYLVANIA DREAMS
S.R.L., Str. Mihai Viteazul nr. 377A,
judeţul Braşov, , HARMAN
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
(540)

coaforul tau campina
(591) Culori revendicate:roşu, negru
MONS MELLIS - ARTISAN BAKERY-

(531) Clasificare Viena:100511; 140720;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(531) Clasificare Viena:261325; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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. (solicitam protecţie pentru intreaga
clasa de produse conform clasificarii de la
nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicitam protecţie pentru intreaga
clasa de servicii conform clasificarii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00485
(151) 27/01/2015
(732) SAVCOM S.R.L., Sat Şcheia, Str.
Humorului nr. 67, judeţul Suceava, ,
COMUNA ŞCHEIA ROMANIA

(210) M 2015 00486
(151) 27/01/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna
Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
TESLA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; telefoane, telefoane
inteligente, tablete; echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; părţi şi
accesorii pentru acestea.
14 Ceasuri şi accesorii pentru acestea.
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale pentru onlie şi offline;
distribuirea de material publicitar.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii.
42 Servicii tehnologice de analiză şi de
cercetare industrială; proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.

SAV-COM Campionul preţurilor mici!
(591) Culori revendicate:albastru, vernil,
negru
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00487
(151) 27/01/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna
Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 00488
(151) 27/01/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna
Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
UTOK URBAN

RESTOGRAF

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; telefoane, telefoane
inteligente, tablete; echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; părţi şi
accesorii pentru acestea.
14 Ceasuri şi accesorii pentru acestea.
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale pentru onlie şi offline;
distribuirea de material publicitar.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii.
42 Servicii tehnologice de analiză şi de
cercetare industrială; proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Fotografii; papetărie; materiale pentru
artişti; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie.
35 Marketing, advertising, servicii
promoţionale pentru onlie şi offline;
distribuirea de material publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii tehnologice de analiză şi de
cercetare industrială; proiectarea şi
dezvoltarea hardware şi software.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

21

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 27.01.2015

33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de instalaţii şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorări sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în stare iniţială); servicii de întreţinere
destinate menţinerii unui obiect în starea sa
iniţială fără schimbarea proprietăţilor acestuia.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul tehnologiei, servicii
de analiză şi cercetare; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 00489
(151) 27/01/2015
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna
Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
GUSTOS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical.
7 Maşini şi maşini-unelte; mici aparate
electrice de tocat, măcinat, presat.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburuli, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni electrici; periuţe de dinţi
electrice; suporturi pentru farfurii şi carafe
(veselă).
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,patiserie şi cofetărie, zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00490
(151) 27/01/2015
(732) S.C. DOMO RETAIL S.A., Bd.
Dimitrie Pompei nr. 10A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

NEOco
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260302; 270502;
270503; 290104;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

(210) M 2015 00492
(151) 27/01/2015
(732) S.C. TST TURISTIK S.R.L., Bd.
Siderurgiştilor nr. 42, judeţul Galaţi,
800259, GALAŢI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00491
(151) 27/01/2015
(732) A S O C I A Ţ I A
TURISTICĂ
PENTRU NATURĂ OXYGEN, Str.
Dristorului nr. 98, bl. 11, sc. B, ap. 53,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

TST TURISTIK
(591) Culori revendicate:crem, maro
(531) Clasificare Viena:030101; 030119;
270508; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Agenţie de turism, servicii de agenţie de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenţie de turism pentru organizarea de
vacanţe

(540)

ASOCIATIA OXIGEN

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00493
(151) 27/01/2015
(732) S.C. REVIVA IMPORT EXPORT
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 37, jud. Cluj,
407035, APAHIDA ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:011511; 050315;
260118; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare, dezvoltare, întreţinerea site web.

(540)
SOY'S

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Gestiunea afacerilor comerciale; comerţ
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate on-line,
servicii de promovare de producători muzicali
şi artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti,
disk jokey
41 Organizare de spectacole, servicii de
impresariat, prezentarea de spectacole live,
rezervarea de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale; cluburi de
divertisment sau educaţie, cluburi de noapte

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00496
(151) 27/01/2015
(732) S.C. EC FESTIVAL S.R.L., Str.
Piezisa nr. 19, cam. 4, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(210) M 2015 00494
(151) 27/01/2015
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Sos.
Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 71559,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(540)
ALFERS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

ELECTRIC CITY
(591) Culori revendicate:galben (pantone
1205)
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;
270524; 290113;
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

ALFERS
(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis
(531) Clasificare Viena:011514; 011515;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00495
(151) 27/01/2015
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Sos.
Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 71559,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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