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Cereri Mărci publicate în 03.04.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 01567

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/03/2015 S.C. PAO CONSULTING CO
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
clean-clean

2 M 2015 02177

27/03/2015 BILDEA ANA-MARIA

Podium One

3 M 2015 02181

27/03/2015 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

Alpha Freedom

4 M 2015 02182

27/03/2015 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

ALPHA BANK freedom

5 M 2015 02184

27/03/2015 VOICU AGORA

I P by Paris

6 M 2015 02185

27/03/2015 CMI LUDENTA DR. LUPU
SEBASTIAN

Passionate CLINIC

7 M 2015 02186

27/03/2015 S.C. SELENIU 97 SERV COM
S.R.L.

excellence

8 M 2015 02187

27/03/2015 S.C. SOLVIT AGROVET S.R.L.

SOLVIT AGROVET SAVURAŢI
UN LAPTE SĂNĂTOS DE LA
PRODUCĂTOR

9 M 2015 02188

27/03/2015 INTER CONECTER S.R.L.

AMERICANA Milk Bar With
Cocoa & Peanuts

10 M 2015 02189

27/03/2015 S.C. RUS S.R.L.

PALINCA RUS DIN OAS

11 M 2015 02191

27/03/2015 S.C. BLEIDINGER S.R.L.

Bleidinger

12 M 2015 02192

27/03/2015 S.C. BLEIDINGER S.R.L.

DRACULA junior

13 M 2015 02193

27/03/2015 S.C. BLEIDINGER S.R.L.

ECO KRIS TEEN

14 M 2015 02194

27/03/2015 S.C. BLEIDINGER S.R.L.

KRIS TEEN

15 M 2015 02195

27/03/2015 S.C. BLEIDINGER S.R.L.

URBAN KRIS TEEN

16 M 2015 02196

27/03/2015 ROYAL TECHNOLOGY S.R.L.

DasMarkt Oriunde, oricând,
online

17 M 2015 02197

27/03/2015 S.C. SECURITEX INTELLIGENCE Securitex INTELLIGENCE
SERVICES S.R.L.
SERVICES
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 02198

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
27/03/2015 S.C. CASTEL DISTRIBUTION
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
www.castel.ro

19 M 2015 02199

27/03/2015 POTEC CAMELIA ALINA

CAMELIA POTEC

20 M 2015 02200

27/03/2015 ASOCIATIA INGINERILOR
FEROVIARI DIN ROMANIA-AIFR

Aifr

21 M 2015 02201

27/03/2015 FUNDATIA CORNELIU COPOSU

Corneliu Coposu

22 M 2015 02202

27/03/2015 COMBINATUL
AGROINDUSTRIAL CURTICI

COMBINATUL
AGROINDUSTRIAL CAI
CURTICI Carnaţi Cu Caşcaval De
Curtici
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iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
21 Ustensile şi recipienti 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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

(210) M 2015 01567
(151) 27/03/2015
(732) S.C. PAO CONSULTING CO
S.R.L., Intr. Av. Gh. Caranda nr. 6, bl.
B3, sc. 2, et. 3, ap. 32, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02177
(151) 27/03/2015
(732) BILDEA ANA-MARIA, Str. Şos.
Olteniţei, nr. 181, bl. G76, sc. 2, et. 3,
ap. 65, Jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA

clean-clean
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270511; 290112;
(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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru

(540)
Podium One

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet.
38 Servicii de redirecţionare a site-urilor web
(transmitere, şi comunicare de mesaje).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02181
(151) 27/03/2015
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,
Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 02182
(151) 27/03/2015
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,
Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Alpha Freedom

ALPHA BANK freedom

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137), verde (Pantone 369), roşu
(Pantone 225), albastru (Pantone 306),
negru (Pantone Black)
(531) Clasificare Viena:261501; 270502;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02184
(151) 27/03/2015
(732) VOICU AGORA, Str. Calusarilor nr.
4, bl. 43A, sc. 2, et. 8, ap. 84, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 02185
(151) 27/03/2015
(732) CMI LUDENTA DR. LUPU
SEBASTIAN, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 46, bl. 46, sc. A,
parter, ap. 4, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA
(540)

(540)

Passionate CLINIC

(531) Clasificare Viena:270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:011108; 270508;
290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

I P by Paris
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(591) Culori revendicate:gri, alb, verde
deschis, verde închis, maro, galben
(531) Clasificare Viena:030402; 061911;
061913; 070109; 270524; 290115;
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

(210) M 2015 02186
(151) 27/03/2015
(732) S.C. SELENIU 97 SERV COM
S.R.L., Calea Rahovei nr. 247, sector
5, 050897, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
excellence
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02188
(151) 27/03/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.
Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02187
(151) 27/03/2015
(732) S.C. SOLVIT AGROVET S.R.L.,
Str. Principală nr. 235, Comuna Vetis,
judeţul Satu Mare, , SAT VETIS
ROMANIA

(540)

(540)

AMERICANA Milk Bar With Cocoa &
Peanuts
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
galben, maro
(531) Clasificare Viena:050706; 270504;
270506; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă

SOLVIT AGROVET SAVURAŢI UN
LAPTE SĂNĂTOS DE LA
PRODUCĂTOR
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(dulciuri), alimente făinoase, 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, linţi pentru gheaţă comestibilă,
gheaţă comestibilă, pudră pentru gheaţă
comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketch-up (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane(dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, 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,

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 Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
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, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea, cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea, prăjiturele,
sare pentrut gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit; cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentru salate, 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
6
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ravioli, paste lungi, orez, prăjiturele cu orez,
gustări pe bază de orez, 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), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,
îndulcitori naturali, tabbouleh, tacos, tapioca,
făină tapioca alimentară,tarte, ceai, ceai cu
gheaţă, 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.
35 Regruparea în avantajul terţilor de
condimente, dulciuri cu migdale, pastă
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 Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
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, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea, cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea, prăjiturele,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit; cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentru salate, 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, 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, linţi pentru gheaţă comestibilă,
gheaţă comestibilă, pudră pentru gheaţă
7
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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 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketch-up (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, 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, paste
lungi, orez, prăjiturele cu orez, gustări pe bază
de orez, 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), zahăr, dulciuri cu
zahăr, sushi, îndulcitori naturali, tabbouleh,
tacos, tapioca, făină tapioca alimentară,tarte,
ceai, ceai cu gheaţă, agenţi de îngroşare pentru
gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02197
(151) 27/03/2015
(732) S . C .
S E C U R I T E X
INTELLIGENCE SERVICES
S.R.L., Str. Moţilor nr. 15A, et. 2,
camera 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

Securitex INTELLIGENCE SERVICES
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:230125; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servecii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizarea de cursuri teoretice şi
8
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practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

(210) M 2015 02199
(151) 27/03/2015
(732) POTEC CAMELIA ALINA,
Sos.Pantelimon nr.258, bl.A47, sc.A,
ap.44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 02198
(151) 27/03/2015
(732) S.C. CASTEL DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Lt. Maj. Av. Tănase
Banciu nr. 14, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

CAMELIA POTEC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte; articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, necuprinse în slte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
www.castel.ro

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02200
(151) 27/03/2015
(732) ASOCIATIA INGINERILOR
F E R O V I A R I
D I N
ROMANIA-AIFR, B-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1,, 010873,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
instalaţiilor electrice, sanitari şi termice, a
sistemelor de alarma, a reţelelor de date, a
sistemelor de supraveghere (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comert
on-line.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Aifr
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(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 02202
(151) 27/03/2015
(732) C O M B I N A T U L
AGROINDUSTRIAL CURTICI,
Str. Revoluţiei nr.33, Judeţul Arad,
315200, CURTICI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02201
(151) 27/03/2015
(732) FUNDATIA CORNELIU COPOSU,
Str. Mămulari 19, parter, ap. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Corneliu Coposu

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL
CAI CURTICI Carnaţi Cu Caşcaval De
Curtici

(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.

(591) Culori revendicate:pantone Medium
Purple C, argintiu (pantone 877C),
pantone violet C
(531) Clasificare Viena:050702; 250119;
260418; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

(210) M 2015 02194
(151) 27/03/2015
(732) S.C. BLEIDINGER S.R.L., Calea
Griviţei nr. 136, corp C, birou 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 02189
(151) 27/03/2015
(732) S.C. RUS S.R.L., Nr. 35, Jud. Satu
Mare, , LOC. GHERLA MICA
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 4 BUCUREŞTI

KRIS TEEN

(531) Clasificare Viena:270501;
(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.

(540)
PALINCA RUS DIN OAS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02195
(151) 27/03/2015
(732) S.C. BLEIDINGER S.R.L., Calea
Griviţei nr. 136, corp C, birou 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02192
(151) 27/03/2015
(732) S.C. BLEIDINGER S.R.L., Calea
Griviţei nr. 136, corp C, birou 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

URBAN KRIS TEEN

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;

DRACULA junior
11
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(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone 1795C)
(531) Clasificare Viena:030723; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02193
(151) 27/03/2015
(732) S.C. BLEIDINGER S.R.L., Calea
Griviţei nr. 136, corp C, birou 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02191
(151) 27/03/2015
(732) S.C. BLEIDINGER S.R.L., Calea
Griviţei nr. 136, corp C, birou 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ECO KRIS TEEN

(540)

(531) Clasificare Viena:260403; 270501;
(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.

Bleidinger
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), alb
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;
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,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02196
(151) 27/03/2015
(732) ROYAL TECHNOLOGY S.R.L.,
Str. Bisericii nr. 57, judeţul Arad, ,
VLADIMIRESCU ROMANIA

DasMarkt Oriunde, oricând, online
(591) Culori revendicate:roz-fucsia, albstru
închis, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Afaceri comerciale on line; magazin on
l
i
n
e
cu vânzare de produse.
36 Afaceri financiare on line.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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