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Cereri Mărci publicate în 06.02.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 00623

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/01/2015 STEFAN CATALIN

Denumire
Marcă
(540)
momentulcritic.ro

2 M 2015 00624

30/01/2015 ASR Principesa Margareta

NIHIL SINE DEO

3 M 2015 00625

30/01/2015 ASR Principesa Margareta

4 M 2015 00626

30/01/2015 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

Castelul Peleş

5 M 2015 00627

30/01/2015 ASR Principesa Margareta

M

6 M 2015 00628

30/01/2015 ANTOHI GABRIEL

DESIGN DE CARIERA

7 M 2015 00629

30/01/2015 ASOCIATIA DWK FIT FOR
FUTURE

Şcoala Profesională Germană
Kronstadt

8 M 2015 00630

30/01/2015 S.C. CELCO S.A.

DD

9 M 2015 00631

30/01/2015 BOGEANU ALEXANDRU

Bogeanu Rating, Advanced
Methodology by EVA

10 M 2015 00632

30/01/2015 S.C. LOGITRADE S.R.L.

LURIA

11 M 2015 00633

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

12 M 2015 00634

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

13 M 2015 00635

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

14 M 2015 00636

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

15 M 2015 00637

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

16 M 2015 00638

30/01/2015 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

NEMO

17 M 2015 00639

30/01/2015 S.C. GRADINARIU IMPORT
EXPORT S.R.L.

IDEEA TA. SOLUTIA MEA.
SUCCESUL NOSTRU.
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 00640

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/01/2015 LEGENDARY DRACULA S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
LEGENDARY DRACULA

19 M 2015 00641

30/01/2015 S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.

KOLIKEN

20 M 2015 00642

30/01/2015 SHEMICA LIMITED

BeSix

21 M 2015 00643

30/01/2015 LEGENDARY DRACULA S.R.L.

LEGENDARY DRACULA

22 M 2015 00644

30/01/2015 SHEMICA LIMITED

BeRace

23 M 2015 00645

30/01/2015 S.C. PRO TV S.A.

LECŢII DE VIAŢĂ

24 M 2015 00646

30/01/2015 S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.

GALAXY

25 M 2015 00647

30/01/2015 S.C. LOOK AHEAD S.R.L.

REGEN-UV

26 M 2015 00648

30/01/2015 CRISTU T.I. PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Desfătăria CU PLACINTE

27 M 2015 00649

30/01/2015 S.C. LOOK AHEAD S.R.L.

REGEN-SIL

28 M 2015 00651

30/01/2015 S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

STĂM de vorbă

29 M 2015 00652

30/01/2015 S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

EQUIUBRIUM HEALTH &
WELLNESS

30 M 2015 00653

30/01/2015 S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

WINE GALLERY
www.stamdevorba.ro

31 M 2015 00654

30/01/2015 DIMA CĂTĂLIN-ARMANDO

scotianul discount mall

32 M 2015 00655

30/01/2015 KARACA ZUCCACIYE TICARET
VE SANAYI ANONIM SIRKETI

KARACA HOME KH

33 M 2015 00656

30/01/2015 S.C. DOT DESIGN MEDIA S.R.L.

MIAUDIO

34 M 2015 00657

30/01/2015 S.C. AUTO-TRUCK S.R.L.

AUTO TRUCK

35 M 2015 00658

30/01/2015 PROGRAMUL PENTRU
APLICATII BUGETARE S.R.L.

PROGRAMUL PENTRU
APLICAŢII BUGETARE

2
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(531) Clasificare Viena:030102; 030122;
030702; 230101; 240103; 240109;
240119; 240905; 270524;
(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,
lottuni 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
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru

(210) M 2015 00623
(151) 30/01/2015
(732) STEFAN CATALIN, Str. Panait
Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 1, et. 6, ap.
20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
momentulcritic.ro

(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 00624
(151) 30/01/2015
(732) ASR Principesa Margareta, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

NIHIL SINE DEO

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cerere Marci depuse în data de 30.01.2015

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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 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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, 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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
4
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iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00625
(151) 30/01/2015
(732) ASR Principesa Margareta, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(531) Clasificare Viena:070101;
(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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
5
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31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, 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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
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 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
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 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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi

(210) M 2015 00626
(151) 30/01/2015
(732) CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)
Castelul Peleş
(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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mâna acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
7
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forestiere, 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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de ibirou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 00628
(151) 30/01/2015
(732) ANTOHI GABRIEL, Str. Molidului
nr. 17, bl. B18, sc. B, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. NED PROTECT CONSULTING
S.R.L., OP 1,CP 298 BRAŞOV
(540)

DESIGN DE CARIERA
(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020723; 260418;
270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de învăţare a limbii engleze prin
muzică joc şi mişcare; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00629
(151) 30/01/2015
(732) ASOCIATIA DWK FIT FOR
FUTURE, Str. Republicii nr. 53,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 00630
(151) 30/01/2015
(732) S.C. CELCO S.A., Str. Industrială nr.
5, judeţul Constanţa, 900147,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(540)

DD
Şcoala Profesională Germană Kronstadt
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270514;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; transport de marfa şi cargo şi
servicii de debarasare; servicii portuare, de
andocare, amarare şi depozitare, servicii de
descărcare prin intermediul macaralelor
portuare.

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri,
galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260105; 260201;
260203; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00631
(151) 30/01/2015
(732) BOGEANU ALEXANDRU, Str.
Traian Popovici nr. 89, bl. B10, sc. A,
et. 8, ap. 52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00633
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

(540)
Bogeanu Rating, Advanced Methodology
by EVA

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
NEMO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00632
(151) 30/01/2015
(732) S.C. LOGITRADE S.R.L., Str.
Zborului nr. 8, sc. A, etaj 7, ap. 26,
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

(591) Culori revendicate:turcoaz deschis,
turcoaz închis, alb, galben, gri, verde
(531) Clasificare Viena:060301; 080515;
080525; 080705; 090107; 250119;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe baza
de peşte, cu legume.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
LURIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

10
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(591) Culori revendicate:turcoaz, alb,
galben, gri, verde, negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:060301; 080515;
080525; 080705; 090107; 180321;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe bază
de peşte, cu legume.

(210) M 2015 00634
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00636
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

NEMO
(591) Culori revendicate:turcoaz, alb,
galben, gri, verde, albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:060301; 080515;
080525; 080705; 090107; 180321;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe bază
de peşte, cu legume.

(540)

NEMO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00635
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
alb, galben, gri, verde, maro
(531) Clasificare Viena:060301; 080515;
080525; 080705; 090107; 180321;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe bază
de peşte cu legume.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
NEMO
11
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(591) Culori revendicate:turcoaz, alb,
galben, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:010105; 060301;
090107; 090110; 180309; 180321;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe bază
de peşte cu legume.

(210) M 2015 00637
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00639
(151) 30/01/2015
(732) S.C. GRADINARIU IMPORT
EXPORT S.R.L., Str. Chiciurei nr.
47, sector 3, 031872, BUCURESTI
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

NEMO
(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
alb, galben, gri, verde, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:060301; 080515;
080525; 080705; 090107; 180321;
250119; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Peşte; conserve din peşte; conserve pe bază
de peşte cu legume.

(540)
IDEEA TA. SOLUTIA MEA.
SUCCESUL NOSTRU.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00638
(151) 30/01/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

NEMO
12
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(210) M 2015 00648
(151) 30/01/2015
(732) CRISTU T.I. PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Mântuleasa, nr.
8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00649
(151) 30/01/2015
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.
Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, cam. 1, Judeţul Iaşi, 700702,
IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

(540)
REGEN-SIL
Desfătăria CU PLACINTE
(591) Culori revendicate:ocru, marsalla, alb
(531) Clasificare Viena:050320; 090719;
110109; 110125; 270502; 290113;
(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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; comercializarea produselor
din domeniul de activitate; publicitate inclusiv
prin pagina web pentru produsele din
domeniul de activitate al societatii; servicii de
import-export.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare

˜˜˜˜˜˜˜
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şi dezvoltare hardware şi software, site-uri
web.

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânari şi fitile pentru iluminat.
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; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00627
(151) 30/01/2015
(732) ASR Principesa Margareta, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

M

(531) Clasificare Viena:240905; 240914;
270507; 270508;
(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,
lottuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14
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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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
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 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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, 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 din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00651
(151) 30/01/2015
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.
Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 00652
(151) 30/01/2015
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.
Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

STĂM de vorbă
EQUIUBRIUM HEALTH &
WELLNESS

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260120; 260122;
260410; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:olive, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270509; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântarire, măsurare,

˜˜˜˜˜˜˜
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distributia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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 artisi; 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.
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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf

de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00653
(151) 30/01/2015
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.
Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

WINE GALLERY www.stamdevorba.ro
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270510; 270512;
270519; 290112;
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(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 artisi; 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.
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.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 00654
(151) 30/01/2015
(732) DIMA CĂTĂLIN-ARMANDO,
Calea Călăraşilor nr. 321, bl. 202, sc.
1, et. 3, ap. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

scotianul discount mall
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166C), gri închis (pantone 405C)
(531) Clasificare Viena:100311; 160317;
270315; 270509; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.

(210) M 2015 00640
(151) 30/01/2015
(732) LEGENDARY DRACULA S.R.L.,
Str. Ion Berindei, nr. 12, bl. 60, sc. 2,
ap. 54, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

LEGENDARY DRACULA
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:011505; 030717;
270501; 290115;
(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.
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; suporţi de
19
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25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00655
(151) 30/01/2015
(732) KARACA ZUCCACIYE TICARET
VE SANAYI ANONIM SIRKETI,
Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Cad. No, , ISTANBUL
TURCIA
(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)

KARACA HOME KH

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Bannere; mănuşi de baie; articole textile
pentru baie (cu excepţia articolelor de
îmbrăcăminte); articole textile pentru pat;
plăpumi; cuverturi matlasate (lenjerie de pat);
quilturi; lenjerii pentru pat; paturi; brocarturi;
vatir; stamba; canava pentru tapiserie sau
broderie; ţesături din gaitan; şeviot (ţesături);
suporturi pentru pahare din material textil;
bumbac (tesături de -); feţe pentru pernuţe;
crep (ţesături); crepon; snururi din materiale
textile pentru draperii; perdele din materiale
textile sau din materiale plastice; damasc
(ţesături); perdele pentru uşă; ţesături aspre de
lâna pentru covoare; pilote (plăpumi din puf

˜˜˜˜˜˜˜
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de gâscă); alfa; materiale textile care imită piei
de animale; materiale textile pentru
încălţăminte; prosoape pentru faţă (din
materiale textile); ţesături de uz textil; steaguri
(cu excepţia celor din hârtie); flanel (ţesătura);
molton; învelitori din materiale textile pentru
mobilă; finet/muselina; tifon (ţesătură); batiste
din material textile; textile pentru uzul casnic;
jerseu (ţesătură); material de tricot; etichete
din ţesătură; ţesături din in; ţesătură pentru
lenjerie; căptuşeli (textile); huse pentru saltele;
moleschin (ţesatură); perdele din plasă;
materiale textile neţesute; muşama (feţe de
masă); feţe pentru perne decorative; feţe de
perne; şervete de masă (cu excepţia celor din
hârtie); ţesătură din stambă imprimată; ţesături
din ramie; ţesături din vâscoză; flanelă
sanitară; cearsafuri; perdele de duş din
materiale textile sau din materiale plastice;
mătase pentru şabloane de imprimare;
căptuşeli pentru saci de dormit; articole textile
pentru masă, cu excepţia celor din hârtie;
traverse textile pentru mese; serveţele/servete
din material textil; feţe de masă, cu excepţia
celor din hârtie; tafta (ţesatură); suporturi
pentru farfurii, cu excepţia celor din hârtie;
prosoape din material textil; ţesături imprimate
pentru broderie; pleduri pentru călâtorie
(pături de pus pe picioare); pânza groasa de
cânepă; tul; materiale pentru capitonare;
catifea; zefir (ţesătura); ţesătură din lână.

(210) M 2015 00656
(151) 30/01/2015
(732) S.C. DOT DESIGN MEDIA S.R.L.,
Str. Revoluţiei, nr. 4, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA
(540)
MIAUDIO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Înregistrări audio (suporturi magnetice).
41 Producţie audio; servicii de înregistrări
audio; servicii de divertisment audio;
înregistrări şi producţie audio; servicii de
producţie audio; producţie de înregistrări
audio; înregistrare şi producţie audio;
închirierea de echipamente audio.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00657
(151) 30/01/2015
(732) S.C. AUTO-TRUCK S.R.L., Str.
Miresei nr. 12A, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENTIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

AUTO TRUCK

21

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cerere Marci depuse în data de 30.01.2015

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00641
(151) 30/01/2015
(732) S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.,
Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 37, sc.
B, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00658
(151) 30/01/2015
(732) P R O G R A M U L
PENTRU
APLICATII BUGETARE S.R.L.,
Splaiul Independenţei nr. 202A, sector
6, 060021, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
KOLIKEN

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII
BUGETARE

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aplicatii software; software de calculator;
software; software pentru recuperarea
creantelor; software de calculator (programe);
software pentru tehnoredactare computerizată.
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sportive şi culturale; servicii de pariruri; jocuri
de noroc; servicii de cazino; organizarea de
loterii; organizarea de competiţii şi turnee în
scopuri sportive şi de divertisment; servicii de
furnizare de informaţii privind rezultatele
sportive; producţia de programe de radio şi
televiziune; compunerea şi publicarea textelor,
altele decât textele publicitare; furnizarea
serviciilor deamuzament; distracţii; furnizarea
instalaţiilor de cazino (jocuri de noroc);
închirierea echipamentelor de jocuri; servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată; săli de jocuri; organizarea de
jocuri.

(210) M 2015 00642
(151) 30/01/2015
(732) SHEMICA LIMITED, Prespas, 2,
4th floor, Flat/Office 405, Agioi
Omologites, 1082, NICOSIA CIPRU
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00643
(151) 30/01/2015
(732) LEGENDARY DRACULA S.R.L.,
Str. Ion Berindei, nr. 12, bl. 60, sc. 2,
ap. 54, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

BeSix
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795), alb
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
270702; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software; aplicaţii software; software pentru
pariuri, jocuri şi jocuri de noroc; programe
pentru jocuri pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; baze de date
computerizate; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date.
16 Produse de imprimerie; publicaţii tipărite;
buletine informative; programe şi bilete
tipărite (tipizate); formulare pentru pariuri.
28 Jocuri, jucării; carduri de bingo; maşini
pentru jocurile de noroc; jetoane pentru
jocurile de noroc; maşini cu sloturi (maşini de
jocuri); jocuri electronice; jocuri mecanice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

(540)

LEGENDARY DRACULA
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(531) Clasificare Viena:011505; 030717;
270510; 290115;
(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.
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste

materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
24
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

pentru jocuri pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; baze de date
computerizate; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date.
16 Produse de imprimerie; publicaţii tipărite;
buletine informative; programe şi bilete
tipărite (tipizate); formulare pentru pariuri.
28 Jocuri, jucării; carduri de bingo; maşini
pentru jocurile de noroc; jetoane pentru
jocurile de noroc; maşini cu sloturi (maşini de
jocuri); jocuri electronice; jocuri mecanice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de pariruri; jocuri
de noroc; servicii de cazino; organizarea de
loterii; organizarea de competiţii şi turnee în
scopuri sportive şi de divertisment; servicii de
furnizare de informaţii privind rezultatele
sportive; producţia de programe de radio şi
televiziune; compunerea şi publicarea textelor,
altele decât textele publicitare; furnizarea
serviciilor deamuzament; distracţii; furnizarea
instalaţiilor de cazino (jocuri de noroc);
închirierea echipamentelor de jocuri; servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată; săli de jocuri; organizarea de
jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00644
(151) 30/01/2015
(732) SHEMICA LIMITED, Prespas, 2,
4th floor, Flat/Office 405, Agioi
Omologites, 1082, NICOSIA CIPRU
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

BeRace
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795), alb
(531) Clasificare Viena:030108; 030121;
260318; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software; aplicaţii software; software pentru
pariuri, jocuri şi jocuri de noroc; programe
25
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42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2015 00645
(151) 30/01/2015
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache
Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON
PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00646
(151) 30/01/2015
(732) S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.,
Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 37, sc.
B, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
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)

(540)
LECŢII DE VIAŢĂ

GALAXY

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;
290104;
(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea produselor din
domeniul de activitate; publicitate inclusiv
prin pagina web pentru produsele din
domeniul de activitate al societăţii; servicii de
import-export.
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, site-uri web.

(210) M 2015 00647
(151) 30/01/2015
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.
Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, cam. 1, Judeţul Iaşi, 700702,
IAŞI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)
REGEN-UV

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
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