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Cereri Mărci publicate în 05/06/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 03680 29/05/2015 ILINCA CAMELIA IONELA PÂINEA ANULUI

2 M 2015 03681 29/05/2015 S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L. onestore Totul într-un singur loc

3 M 2015 03682 29/05/2015 PREDESCU VALERIU NICOLAE ROSENHOF

4 M 2015 03683 29/05/2015 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. Infioară-ţi simţurile!

5 M 2015 03684 29/05/2015 STANCU MUGUREL MEDICARE

6 M 2015 03685 29/05/2015 S.C. BIOFARM S.A. BIO farma

7 M 2015 03686 29/05/2015 S.C. BIOFARM S.A. CLOROCALCIN

8 M 2015 03687 29/05/2015 BURICEA MIHAELA-SILVIA CLUB SPORTIV FESTINA

9 M 2015 03688 29/05/2015 S.C. FLASH GRUP GUARD S.R.L. BERCENI PAZĂ ŞI PROTECŢIE

10 M 2015 03689 29/05/2015 TARSAY ZSOLT - JANOS
IEDLICSKA ROBERT -
ALEXANDRU

LIVADA RESTAURANT and
MUSIC LOUNGE

11 M 2015 03690 29/05/2015 S.C. EUROCOM S.R.L. retter

12 M 2015 03691 29/05/2015 AMIHĂESEI MARIUS-NECULAI travelmax

13 M 2015 03692 29/05/2015 S.C. INSIGRA S.R.L. INSIGRA

14 M 2015 03693 29/05/2015 COMAN ALIN-VALERIU VS VELVET STUDIO

15 M 2015 03694 29/05/2015 COMAN ALIN-VALERIU VELVET STUDIO

16 M 2015 03695 29/05/2015 CIOBANU CLAUDIU DANIEL BIZZ2CHINA

17 M 2015 03696 29/05/2015 S.C. PUBLICATIILE FLACARA
S.A.

EDITURA FLACĂRA

18 M 2015 03697 29/05/2015 OMV PETROM S.A. Tabara Meseriaşilor din Ţara lui
Andrei
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19 M 2015 03698 29/05/2015 S.C. PUBLICATIILE FLACARA
S.A.

REBUS bis

20 M 2015 03699 29/05/2015 POPESCU MARIO CRISTI CRAMELE PANCIU

21 M 2015 03700 29/05/2015 TRANSILVANIA LEASING IFN
S.A.

T TRANSILVANIA LEASING &
CREDIT

22 M 2015 03701 29/05/2015 RADUT LEONARD Body Mind Spirit

23 M 2015 03702 29/05/2015 PODARU STEFANITA PRIMA SERA

24 M 2015 03703 29/05/2015 HOBEANU ADELINA Mr. Ursy - sănătate şi voie bună

25 M 2015 03704 29/05/2015 S.C. ADELINA RUSU S.R.L. ADELINA RUSU

26 M 2015 03705 29/05/2015 CENTRU DE MANIPULARI
OSTEOARTICULARE S.R.L.

CHIROMED Centru de Manipulari
Osteoarticulare

27 M 2015 03706 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Clos des Colombes - Inima de
Pivoine

28 M 2015 03707 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Clos des Colombes - Petit Clos

29 M 2015 03708 29/05/2015 S.C. ROPLAST IMPEX S.R.L. PREMIUM

30 M 2015 03709 29/05/2015 S.C. GREAT GAME S.A. CP CASA PARIURILOR

31 M 2015 03710 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Clos des Colombes - Prinţesa si
bobul de mazăre.

32 M 2015 03711 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Clos des Colombes - Omuleţ de
lemn

33 M 2015 03712 29/05/2015 S.C. LORELU SERV S.R.L. FANGARO Natural

34 M 2015 03713 29/05/2015 GAVANAŞ-PHOME IOAN LĂSAŢI Femeile să facă ce VOR

35 M 2015 03714 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Clos des Colombes - Bouquet

36 M 2015 03716 29/05/2015 S.C. VALTEC PREMIUM
LUBRICANTS S.R.L.

record

37 M 2015 03717 29/05/2015 S.C. AUROCOM S.R.L. JUST
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38 M 2015 03718 29/05/2015 S.C. VERTIGO SOLUTIONS
S.R.L.

XPanS500

39 M 2015 03719 29/05/2015 S.C. VERTIGO SOLUTIONS
S.R.L.

XPCS200

40 M 2015 03721 29/05/2015 SIC TELEKOM S.R.L. SIC Telekom

41 M 2015 03722 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Pălărie

42 M 2015 03723 29/05/2015 S.C. LE PIGEONNIER S.R.L. Chapeau, chapô

43 M 2015 03724 29/05/2015 SPICE TELECOM LLC ST SPICE TELECOM
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(210) M 2015 03697
(151) 29/05/2015
(732) OMV PETROM S.A., Str. Coralilor

nr. 22 (Petrom City), sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tabara Meseriaşilor din Ţara lui Andrei

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;

270512; 290113;  

(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 (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; software de calculator;
extinctoare.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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;
servicii de cercetare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03698
(151) 29/05/2015
(732) S.C. PUBLICATIILE FLACARA

S.A., Str. Cpt. Av. Petre Mircea nr. 21,
sector 1, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

REBUS bis
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270505;

270510;  

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

16 Periodice, produse din hârtie şi carton
imprimate.
41 Educaţie, instruire, publicare şi publicare
online.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03680
(151) 29/05/2015
(732) ILINCA CAMELIA IONELA,

Comuna Goleşti, judeţul Vâlcea, ,
SAT VĂTĂŞEŞTI ROMANIA 

(540)

PÂINEA ANULUI

(591) Culori revendicate:maro
 
(531) Clasificare Viena:050702; 080101;

090110; 270524; 290107;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03681
(151) 29/05/2015
(732) S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.,

Calea Ferentari nr. 133, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

onestore Totul într-un singur loc

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:261101; 261125;

270502; 270508; 290114;  

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

9 Acumulatoare electrice; antene; camere
video; carcase de baterii; cabluri coaxiale;
cabluri electrice; cabluri de fibră optică;
carduri magnetice codate; carcase speciale
pentru aparate şi instrumente de fotografiat;
încărcătoare pentru baterii electrice;
întrerupătoare de circuit; închizătoare de
circuit; conectori (electricitate); computere;
programe pentru computer (software
descărcabil); programe înregistrare operate pe
computer; aparate de procesare a datelor;
fişiere de imagine descărcabile; exponometru
(luxmetru); publicaţii electronice descărcabile;
laptopuri; mouse (echipament de procesare a
datelor); aparate electrice pentru monitorizare;
monitoare; pad-uri pentru mouse; celule
fotovoltaice; receptoare audio şi video;
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aparate pentru transmiterea sunetelor; aparate
de reproducere a sunetelor; instrumente pentru
localizarea sunetelor; alarme acustice; aparate
şi instrumente de supraveghere; memorie flash
USB; stâlpi pentru antene wireless.
42 Găzduirea site-urîlor web; calibrare
(măsurare); consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere;
programare computerizată; duplicarea
programelor de computer; consultanţă de
software computerizat; instalarea de software
pentru computere; mentenanţa software-urilor
de computer; actualizarea software-urilor de
computer; design pentru sistemele de
computer; consultanţă în software de
computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii; design
de sisteme de computer; proiectare industrială;
servicii de proiectare pentru ambalare;
recuperarea datelor computerizate; închirierea
computerelor; închirierea software-ului de
computer; închirierea serverelor web;
controlul calităţii; mentenanţa software-urilor
de program.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03682
(151) 29/05/2015
(732) PREDESCU VALERIU NICOLAE,

Bd. Independenţei nr. 16, ap. 2,
judeţul Bistriţa-Năsăud, 420170,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

ROSENHOF
  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

090110; 260105; 260115; 260121;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03683
(151) 29/05/2015
(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)
Infioară-ţi simţurile!

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03684
(151) 29/05/2015
(732) STANCU MUGUREL, Str. G-ral

Ştefan Burileanu nr. 2-4, bl. 11I, sc. A,
et. 1, ap. 10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDICARE

  

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

1 Produse chimice destinate industriei
aparaturii şi dispozitivelor medicale.
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
9 Aparate şi instrumente optice; echipamente
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
37 Construcţii, reparaţii instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03685
(151) 29/05/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIO farma

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7488), gri (Pantone Cool Gray 11), alb

 (531) Clasificare Viena:050313; 050315;
260725; 261325; 270501; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice de uz uman.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educatie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03686
(151) 29/05/2015
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLOROCALCIN

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

5 Medicamente pentru insuficienţă de calciu
(hipocalcemie), alergie şi hemostază.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03699
(151) 29/05/2015
(732) POPESCU MARIO CRISTI, Str.

Delfinului nr. 3, bl. D11, sc. 1, et. 3,
ap. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

CRAMELE PANCIU
 

(531) Clasificare Viena:070101; 070124;
070125; 190101; 250119; 270511;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03700
(151) 29/05/2015
(732) TRANSILVANIA LEASING IFN

S.A., Bdul. Eroilor nr. 3A, mezanin în
incinta Centrul de Afaceri Cristiana,
Judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

T TRANSILVANIA LEASING &
CREDIT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
660 C), albastru (pantone 7545 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270521; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03701
(151) 29/05/2015
(732) RADUT LEONARD, Calea Ferentari

nr. 20, bl. 126, sc. A, et. 5, ap. 19,
sector 5, 051854, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Body Mind Spirit

 
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270501;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea

dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor; cu excepţia băuturilor care contin
sau includ băuturi energizante şi/sau băuturi
cafeinizate formulate şi/sau taurina şi/sau
cafeină, mai puţin guarana.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cu
excepţia băuturilor care conţin sau includ
băuturi energizante şi/sau băuturi cafeinizate
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formulate şi/sau taurină şi/sau cafeină, mai
puţin guarana.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03687
(151) 29/05/2015
(732) BURICEA MIHAELA-SILVIA, Str.

Năsăud nr. 4, bl. 20, sc. 2, et. 8, ap. 63,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB SPORTIV FESTINA

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:020108; 260301;

260315; 260725; 270511; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03702
(151) 29/05/2015
(732) PODARU STEFANITA, Str.

Sebesului nr. 117, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

PRIMA SERA

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
31 Legume proaspete; plante; 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Horticultură; servicii medicale; servicii
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veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03703
(151) 29/05/2015
(732) HOBEANU ADELINA, Comuna

Bîlteni, Judeţul Gorj, , SAT BÎLTENI
ROMANIA 

(540)

Mr. Ursy - sănătate şi voie bună

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

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;
aditivi pentru furaje, cu excepţia celor de uz
medical; alge pentru alimentaţia umană sau
animală; alune proaspete; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; mâncare pentru
animale; nutreţ fortifiant pentru animale;
obiecte comestibile de mestecat pentru
animale; băuturi pentru animale de companie;
hârtie cu nisip pentru animale de companie
(litieră); mâncare pentru animale de
companie; nisip aromate pentru animale de
companie (litieră); animale de menajerie;
animale de prăsilă; animale vii; făină de
arahide pentru animale; turte de arahide
pentru animale; arahide (fructe); arbori;
trunchiuri de arbori; arbuşti; ardei iute
(plante); arpacaş pentru păsări; aşchii de lemn
pentru fabricarea pastei de lemn; baca (fructe);
băuturi pentru animale de companie; biscuiţi
pentru câini; boabe crude de cacao; boabe
proaspete; boască (reziduuri de fructe);

borhoturi; bulbi; bulbi de flori; boabe de cacao
crude; biscuiţi pentru câini; cartofi; castane
proaspete; castraveţi; cepe, legume proaspete;
reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale,
pentru hrana animalelor;cereale sub formă de
grăunţe, neprelucrate; rădăcini de cicoare;
cicoare (salată); citrice; ciuperci proaspete;
lemn cu coajă; coajă de nucă de cocos; nuci de
cocos; nuci de cola; conuri de hamei; conuri
de pin; copra (fructe); crustaceea vii;reziduuri
de distilerie, hrană pentru animale; dovleci;
drojdie pentru vite; făină de in (furaj); făină de
orez (furaj); făină de peşte pentru hrana
animalelor; făină pentru animale; făinoase
pentru îngrăşarea vitelor; fân; flori naturale;
ghirlande din flori naturale; flori uscate pentru
decorare; nutreţ fortifiant pentru animale;
furaje fortifiante; fructe proaspete; furaje;
aditivi pentru furaje, cu excepţia celor de uz
medical, oxid de calciu pentru furaje; gazon
natural; germeni pentru consum animal; grâu;
târâţe de grâu; grăunţe; grăunţe pentru hrana
animalelor; grăunţe (cereale); grăunţe
(seminţe); hamei; holoturii vii; homari vii;
hrană pentru animale de companie; icre
proaspete; boabe de ienupăr; făină de in
(furaj); îngrăşăminte pe bază de făină pentru
vite; produse pentru îngrăşarea animalelor;
lămâi; languste vii; lăptuci; legume proaspete;
aşchii de lemn pentru fabricarea pastei de
lemn; lemn brut, lemn cu coajă; linte
proaspătă; produse pentru litiere; malţ pentru
berărie şi distilerie; mâncare pentru animale;
măsline proaspete; viermi de mătase; mazăre
proaspătă; animale demenajerie; miceliu de
ciuperci (răsaduri); migdale (fructe); moluşte
vii; momeii vii pentru peşti; nuci; nutreţ; făină
de orez(nutreţ); orez neprelucrat; orz
neprelucrat; os de sepie pentru păsări; ouă de
viermi de mătase; ouă pentru clocit, fecundate;
ovăz neprelucrat; oxid de calciu pentru furaje;
culcuşuri din paie; paie (furaje); frunze de
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palmier; palmieri; hrană pentru păsări; păsări
de curte, vii; păsări de prăsilă; produse pentru
păsări ouătoare; momeală vie pentru pescuit;
icre de peşte; peşti vii; plante; plante uscate
pentru decorare; plută brută; polen (materie
primă); pomi de Crăciun; portocale; porumb;
turte de porumb pentru vite; poşircă (reziduuri
de vinificaţie); praz; proteine pentru hrana
animalelor; raci vii, rădăcini de uz alimentar;
turte de rapiţă; răsaduri; resturi de la
prelucrarea cerealelor, pentru hrana
animalelor; resturi de trestie de zahăr în stare
brută; reziduuri de distilerie, hrană pentru
animale; roşcove; roşcove de Chile (alimente
pentru animale); rubarbă; salată verde
(plante); sare pentru animale; scoarţe de copac
brute; scoici vii; scoici (moluşte) vii; secară;
os de sepie pentru păsări; sfeclă; straturi de
gunoi cu paie pentru ocrotirea recoltei; stridii
vii; struguri proaspeţi; susan; tărâţe de cereale;
tărâţe de grâu; trestie de zahăr; trufe
proaspete; trunchiuri de copaci; tufe de
trandafiri; turbă pentru litiere; turte de
oleaginoase; urluială (hrană pentru animale);
urzici; butuci de viţă de vie; drojdie pentru
vite; furaje pentru vite; sare pentru vite; trestie
de zahăr; zarzavaturi proaspete.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice: băuturi şi sucuri din
fructe: siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; băuturi fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; apă de masă;
apă gazoasă (sifon); apă Seltzer; apă (băuturi);
ape care conţin oxid de litiu; produse pentru
fabricarea de ape minerale; ape minerale
(băuturi); aperitive fără alcool; lapte de
arahide (băuturi nealcoolice); esenţe pentru
fabricarea băuturilor; pastile efervescente
pentru prepararea de băuturi; prafuri pentru
prepararea băuturilor; preparate pentru
fabricarea băuturilor efervescente; siropuri
pentru băuturi; băuturi izotonice; băuturi

nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; bere; must de
bere; cidru de mere (băutură nealcolizată);
cocteiluri fără alcool; cvas (băuturi
nealcoolice); esenţe pentru fabricarea
băuturilor; extracte din fructe fără alcool;
băuturi din fructe, fără alcool; sucuri de fructe;
apă gazoasă; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; bere din ghimbir; extracte din hamei
pentru fabricarea berii; lapte de arahide
(băuturi nealcoolice); lapte de migdale
(băuturi); preparate pentru fabricarea
lichiorurilor; limonade; siropuri pentru
limonade; bere din malţ; must din malţ; apă de
masă; băuturi nealcoolice pe bază de miere;
lapte de migdale (băutură); ape minerale
(băuturi); produse pentru fabricarea apelor
m i n e r a l e ;  m u s t u r i ;  b ă u t u r i
nealcoolice;nectaruri de fructe, nealcoolice;
ape care conţin oxid de litiu; pastile pentru
băuturi gazoase; suc de roşii; (băuturi);
sarsaparilla (băutură nealcoolică); sifon;
produse pentru fabricarea de sifon; sirop de
migdale; siropuri pentru băuturi; sorbeturi
(băuturi); must de struguri; sucuri de fructe;
sucuri de legume (băuturi); băuturi pe bază de
zer.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor: organizare de călătorii; aducţiunea
apei; transporturi aeriene; transporturi
aeronautice; transport pe vase de agrement;
ambalarea produselor;  depozitarea
ambarcaţiunilor; închirierea ambarcaţiunilor,
transport cu ambarcaţiuni; transport cu
ambulanţa;antrepozitare; distribuţia de apă;
asistenţă în caz de pană de vehicul
(remorcare); transport cu autobuzul;
închirierea de automobile; închiriere de
cai;însoţirea călătorilor; transport de călători;
organizarea de călătorii; rezervări pentru
călătorii; trasport pe calea ferată; camionaj;
cărăuşie; închirieri de clopote de scufundare;
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livrarea de colete; condiţionarea produselor;
transport prin conducte; închirierea de
containere de depozitare; distribuirea
corespondenţei; închirierea de costume de
scafandru grele; organizarea de croaziere;
curtaj de navlu; curtaj de transport; curtaj
maritim; informaţii în domeniul depozitării;
depozitarea ambarcaţiunilor; depozitarea
mărfurilor; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
închirierea de depozite; descărcare;
distribuirea corespondenţei; distribuirea de
colete; distribuirea de ziare; distribuirea
(livrarea) de produse; distribuţia de apă;
distribuţia de electricitate; distribuţia de
energie; acţionarea porţilor de ecluze;
distribuţia de electricitate; distribuţia de
energie;organizarea de excursii; servicii de
expediere; servicii de expediţie; transport cu
feribot; livrarea de flori; transport fluvial;
francarea corespondenţei; închirierea de
frigidere; închirierea de garaje; împachetarea
m ă r f u r i l o r ;  î n c h i r i e r e  d e
ambarcaţiuni;închiriere de automobile;
închiriere de cai; închiriere de containere de
depozitare; închiriere de garaje; închirierea de
automobile; închirierea de automobile de
curse; închirierea de depozite;închirierea de
fotolii rulante; închirierea de locuri de
parcare; închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule; închirierea de vagoane;
închirierea de vehicule; informaţii în domeniul
depozitării; informaţii în domeniul traficului;
informaţii în domeniul transportului;
înmagazinare; însoţirea de călători; lansarea
de sateliţi pentru terţi; livrarea de flori;
livrarea de mărfuri; livrarea de mărfuri
comandate prin corespondenţă; rezervarea de
locuri pentru călătorii;închiriere de locuri de
parcare; curtaj maritim; transporturi maritime;
închirieri de maşini; mesagerie (corespondenţă
sau mărfuri); transport de mobilă; mutări de

mobilier; mutări; ranfluare de nave; salvare de
nave; servicii de navigaţie; năvlosire; navlu
(transport de mărfuri); organizarea de
călătorii; organizarea de croaziere; asistenţă în
caz de pană de vehicul (remorcare); servicii de
parcare; transport de pasageri; pilotaj;
ranfluare de nave; remorcare; rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi); trasport
cu şalanda; operaţiuni de salvare (transport);
servicii de salvare; salvare de nave; salvare
subacvatică; servicii de autobuz; servicii de
manipulare şi de încărcare a mărfii; servicii de
şoferi; servicii de spărgătoare de gheaţă;
închiriere de locuri de staţionare; stocare;
servicii de taxi; informaţii în domeniul
-traficului; transport cu tramvaiul;curtaj de
transport; rezervări pentru transport; transport
cu ambulanţa; transport cu camionul; transport
cu şlepul; transport cu vaporul; transport de
valori; transport efectuat de hamali; transport
fluvial; transport pe calea ferată; transportul şi
descărcarea gunoaielor; vizite la obiective
turistice; închiriere de vagoane; transport de
valori; transporturi cu vase de agrement;
asistenţă în caz de pană de vehicule
(remorcare); închiriere de vehicule;distribuirea
de ziare.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni); pensiuni pentru
animale; restaurante cu autoservire; servicii de
baruri; bufete cu autoservire; cafenele;
cafenele-restaurant; punerea la dispoziţie a
terenurilor de camping; cantine; case de
pensionari pentru persoane în vârstă; case de
vacanţă; servicii de catering; agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni); închirierea de construcţii
transportabile; creşe pentru copii; exploatarea
terenurilor de camping; servicii hoteliere;
rezervări de hoteluri; rezervări la hoteluri;
închiriere de corturi; închiriere de săli de
reuniune; închiriere de scaune, mese, veselă şi
lenjerie de masă; închirieri de spaţii de cazare
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temporară; servicii oferite de moteluri,
pensiuni; rezervare de pensiuni; pensiuni
pentru animale, case de pensionari pentru
persoane în vârstă; punerea la dispoziţie a
terenurilor de camping; restaurante;
restaurante cu autoservire; restaurante cu
servire rapidă (snack- baruri); restaurante
(servirea mesei); rezervarea locurilor într-o
pensiune; rezervări de hoteluri; rezervări de
pensiuni; rezervări de spaţii de cazare
temporară; servicii hoteliere; închirieri de
spaţii de cazare temporară; rezervare de spaţii
de cazare temporară; servicii de tabere de
vacanţă; (găzduire); case de vacanţă; servicii
oferite de tabere de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03688
(151) 29/05/2015
(732) S.C. FLASH GRUP GUARD S.R.L.,

B-dul 1 Mai nr. 233, parter, camera 2,
judeţul Ilfov, , COMUNA BERCENI
ROMANIA 

(540)

BERCENI PAZĂ ŞI PROTECŢIE
 

(531) Clasificare Viena:010102; 010110;
270501;  

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

45 Servicii juridice, servicii de siguranţă

pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03689
(151) 29/05/2015
(732) TARSAY ZSOLT - JANOS, Kond

Vezer Utca 43,, 2119, Mun. Pecel
UNGARIA 

(732) I E D L I C S K A  R O B E R T  -
ALEXANDRU, Str. Unirii nr. 9-11,
ap. 13, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

LIVADA RESTAURANT and MUSIC
LOUNGE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  

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

39 Ambalare, transport şi livrare de mâncare la
domiciliu; livrare de alimente de către
restaurant.
41 Organizare de evenimente de divertisment;
organizare de evenimente recreative;
prezentarea de reprezentaţii live.
43 Servicii de alimentaţie publică şi anume
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restaurant; cafenele; servicii ale bistrourilor;
snack-bar-uri; bar; furnizarea de informaţii cu
privire la restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03707
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)

Clos des Colombes - Petit Clos

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

33 Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03690
(151) 29/05/2015
(732) S.C. EUROCOM S.R.L., Str.

Margaretelor nr. 13, bl. A9, ap. 7,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

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

(540)

retter

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; 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. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03691
(151) 29/05/2015
(732) AMIHĂESEI MARIUS-NECULAI,

Str. Ştefan cel Mare nr. 361, judeţul
Neamţ, , COM. VÎNĂTORI-NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

travelmax

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010301; 270507;

270510; 290113;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03710
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)

Clos des Colombes - Prinţesa si bobul de
mazăre.

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

33 Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03711
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)
Clos des Colombes - Omuleţ de lemn

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

33 Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03714
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)

Clos des Colombes - Bouquet

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

33 Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03708
(151) 29/05/2015
(732) S.C. ROPLAST IMPEX S.R.L., Bd.

Voluntari nr. 30, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

PREMIUM

(591) Culori revendicate:negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:250119; 260416;

260418; 290112;  

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

24 Feţe de masă din material netextil (exclusiv
hărtia).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03709
(151) 29/05/2015
(732) S.C. GREAT GAME S.A., Str.

Negoiu nr. 12, Sector 3, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

CP CASA PARIURILOR

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

16 Materiale tipărite precum (dar fără a ne
limita): cărţi, broşuri, reviste, ziare, publicaţii,
afişe, albume.
41 Pariuri, jocuri şi jocuri de noroc; informare
şi consiliere cu privire la pariuri, jocuri şi
jocuri de noroc; divertisment; servicii de
cazino şi loterie; servicii de pariuri, pariuri
electronice, jocuri şi jocuri de noroc furnizate
prin Internet, în mediul on-line.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03692
(151) 29/05/2015
(732) S.C. INSIGRA S.R.L., Calea

Bucureşti nr. 261, ap. 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

INSIGRA

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

290112;  

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

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
necuprinse în alte clase; minereuri.
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. 
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor

din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03712
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LORELU SERV S.R.L., Str.

Principală nr. 41, Judeţul Vrancea,
627140, GAROAFA ROMANIA 

(540)

FANGARO Natural

  

(531) Clasificare Viena:050315; 270507;
270508;  

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

32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe; suc de
struguri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03693
(151) 29/05/2015
(732) COMAN ALIN-VALERIU, Str.

Tabacarilor nr. 5, judeţul Maramureş,
, VISEU DE SUS ROMANIA 

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

(540)

VS VELVET STUDIO

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270522;

290102;  

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online pe o reţea de
computere; managementul afacerilor;
conducerea şi administrarea afacerilor; funcţii
de birou; recrutarea personalului.
38 Servicii de telecomunicaţii; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicare cu
terminale de computere; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor; furnizarea
accesului la bazele de date; furnizarea
accesului la reţele globale de computere;
comunicaţii interactive şi servicii de
transmisiuni de date, în timp real, între

utilizatorii de calculatoare şi telefoane mobile;
telecomunicaţii, servicii online, şi anume
furnizarea accesului la text, imagini statice sau
animate, materiale interactive, jocuri,
videoclipuri; asigurarea accesului la
informaţii, imagini, conţinut audio şi video
prin site-uri web prin internet; transmisie
electronică de fişiere audio, video, şi alte
fişiere multimedia descărcabile prin calculator
şi alte reţele de comunicaţie; transmisie
electronică de înregistrări continue audio,
video, şi alte fişiere multimedia descărcabile
prin calculator şi alte reţele de comunicaţie;
înregistrare continuă de conţinut video prin
calculator si alte reţele de comunicaţie;
transfer de date prin intermediul telefoanelor
mobile şi suporturilor media similare; transfer
de înregistrări de sunet şi audiovizuale prin
intermediul mediilor actuale şi viitoare.
41 Servicii de divertisment sub formă de
divertisment pentru adulţi, furnizate prin
intermediul unei reţele globale de calculator
prezentând fotografii şi înregistrări video pe
teme pentru adulţi; producţia de spectacole şi
programe de divertisment pentru adulţi;
publicare de conţinut media, în special şi pe
internet şi în reţele online; producţia de
înregistrări de sunet şi audiovizuale; publicare
tipărituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03694
(151) 29/05/2015
(732) COMAN ALIN-VALERIU, Str.

Tabacarilor nr. 5, judeţul Maramureş,
, VISEU DE SUS ROMANIA 

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

(540)

VELVET STUDIO

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

35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online pe o reţea de
computere; managementul afacerilor
comerciale; conducerea şi administrarea
afacerilor; funcţii de birou; recrutarea
personalului.
38 Servicii de telecomunicaţii; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicare cu
terminale de computere; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor; furnizarea
accesului la bazele de date; furnizarea
accesului la reţele globale de computere;
comunicaţii interactive şi servicii de
transmisiuni de date, în timp real, între
utilizatorii de calculatoare şi telefoane mobile;
telecomunicaţii, servicii online, şi anume
furnizarea accesului la text, imagini statice sau
animate, materiale interactive, jocuri,
videoclipuri; asigurarea accesului la
informaţii, imagini, conţinut audio şi video
prin site-uri web prin internet; transmisie
electronică de fişiere audio, video, şi alte
fişiere multimedia descărcabile prin calculator
şi alte reţele de comunicaţie; transmisie

electronică de înregistrări continue audio,
video, şi alte fişiere multimedia descărcabile
prin calculator şi alte reţele de comunicaţie;
înregistrare continuă de conţinut video prin
calculator si alte reţele de comunicaţie;
transfer de date prin intermediul telefoanelor
mobile şi suporturilor media similare; transfer
de înregistrări de sunet şi audiovizuale prin
intermediul mediilor actuale şi viitoare.
41 Servicii de divertisment sub formă de
divertisment pentru adulţi, furnizate prin
intermediul unei reţele globale de calculator
prezentând fotografii şi înregistrări video pe
teme pentru adulţi; producţia de spectacole şi
programe de divertisment pentru adulţi;
publicare de conţinut media, în special şi pe
internet şi în reţele online; producţia de
înregistrări de sunet şi audiovizuale; publicare
tipărituri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03713
(151) 29/05/2015
(732) GAVANAŞ-PHOME IOAN, Str.

Milcov, nr. 4, bl. 1206, sc. C, et. 1, ap.
4, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

LĂSAŢI Femeile să facă ce VOR
  
(531) Clasificare Viena:241507; 241508;

270508; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03695
(151) 29/05/2015
(732) CIOBANU CLAUDIU DANIEL,

B-dul Uverturii nr. 163A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIZZ2CHINA

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:040303; 260409;

260415; 260417; 260418; 270711;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
42 Serviciiîn domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03696
(151) 29/05/2015
(732) S.C. PUBLICATIILE FLACARA

S.A., Str. Cpt. Av. Petre Mircea nr. 21,
sector 1, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EDITURA FLACĂRA

 
(531) Clasificare Viena:250101; 270502;  

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

16 Periodice, produse din hârtie şi carton
imprimate.
41 Educaţie, instruire, publicare şi publicare
online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03716
(151) 29/05/2015
(732) S.C. VALTEC PREMIUM

LUBRICANTS S.R.L., Str. Odăii nr.
105-107, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

record

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270507; 290104;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03717
(151) 29/05/2015
(732) S.C. AUROCOM S.R.L., Str.

Castanilor nr. 5, Jud. Teleorman, ,
PLOSCA ROMANIA 

(540)

JUST

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260725;

270501; 270507;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03718
(151) 29/05/2015
(732) S.C. VERTIGO SOLUTIONS

S.R.L., Str. Grigore Romniceanu nr.
3A, cam. 4, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ,,LAZĂR ELENA",
Bd.Unirii , bl.16C, ap.12, jud.Buzău
BUZĂU

(540)

XPanS500

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260417;

260418; 270711; 290113;  

(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 folosiţi în
industrie.
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; tevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03719
(151) 29/05/2015
(732) S.C. VERTIGO SOLUTIONS

S.R.L., Str. Grigore Romniceanu nr.
3A, cam. 4, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ,,LAZĂR ELENA",
Bd.Unirii , bl.16C, ap.12, jud.Buzău
BUZĂU

(540)

XPCS200

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  

(531) Clasificare Viena:260409; 260417;
260418; 270711; 290113;  
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(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 folosiţi în
industrie.
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; tevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03721
(151) 29/05/2015
(732) SIC TELEKOM S.R.L., Str. Moţilor

nr. 143-145, etaj 6, ap. 75, judeţul
Cluj, 400370, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

SIC Telekom
(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

260725; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03722
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)

Pălărie

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

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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03723
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)

Chapeau, chapô

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

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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03724
(151) 29/05/2015
(732) SPICE TELECOM LLC, Str.

Barksdale Professional Center nr. 113,
19711, NEWARK S.U.A. DE

(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)

ST SPICE TELECOM

(591) Culori revendicate:fucsia

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270502;

270522; 290101;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03704
(151) 29/05/2015
(732) S.C. ADELINA RUSU S.R.L., B-dul.

I.S. Sturza nr. 78, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

ADELINA RUSU

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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.
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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03705
(151) 29/05/2015
(732) CENTRU DE MANIPULARI

OSTEOARTICULARE S.R.L.,
Bdul. 21 Decembrie 1989, nr. 75, ap.
19, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CHIROMED Centru de Manipulari
Osteoarticulare

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:020922; 020925;

241313; 241314; 241324; 260414;
290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03706
(151) 29/05/2015
(732) S.C. LE PIGEONNIER S.R.L., Str.

Olimp, nr. 0, Jud. Constanţa, , 23
AUGUST 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)
Clos des Colombes - Inima de Pivoine

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

33 Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


