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Cereri Marci publicate în 07.07.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 03797

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/06/2015 POPA ANCA-MARIA

Denumire
Marc|
(540)
BUN ROMÂNESC - ROMANIAN
GOOD

2 M 2015 03911

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI artaVIRG
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

3 M 2015 03912

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraVIR
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

4 M 2015 03913

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraTYP
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

5 M 2015 03914

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraLYMON
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

6 M 2015 03915

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraDUP
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

7 M 2015 03916

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraCURV
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

8 M 2015 03917

30/06/2015 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI atraCHALC
- INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CHIMIE RALUCA RIPAN CLUJ
NAPOCA

9 M 2015 04302

30/06/2015 S.C. B{I BOGHIÔ S.R.L.

boghiÕ b|i

10 M 2015 04362

30/06/2015 S.C. LORECO INVESTMENTS
S.R.L.

Dumbrava Vl|siei

11 M 2015 04363

30/06/2015 IONITA GIANINA

ELEGANT PERDELE

12 M 2015 04364

30/06/2015 V. R.C. COMPANY TRUST S.R.L.

HidroProtect HIDROIZOLAÚII ÔI
IMPERMEABILIZ{RI

13 M 2015 04365

30/06/2015 TODY COMPANY EXIM S.R.L.

RapidLab
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
14 M 2015 04366

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/06/2015 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
TulpiRef

15 M 2015 04367

30/06/2015 BARBU STELIAN-SORIN

VEROPAN

16 M 2015 04368

30/06/2015 S.C. BLUE SHARK PROTECT
S.R.L.

BLUE SHARK PROTECT

17 M 2015 04369

30/06/2015 S.C. ADINA S.R.L.

INVICTUS

18 M 2015 04370

30/06/2015 LICIU LAURIAN ANDREI

WWW.terapia-propolicium.com

19 M 2015 04371

30/06/2015 LICIU LAURIAN ANDREI

terapia Propolicium Propolicium

20 M 2015 04372

30/06/2015 S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.

CLASSIC BLANC NOIR

21 M 2015 04374

30/06/2015 CONSILIUL DE MEDIERE

CONCILIATOR

22 M 2015 04375

30/06/2015 ROGOJAN LAURA
ROGOJAN LIVIU

B{C{NIA ROD Obiceiuri.
MeÕteÕug. Rafinament

23 M 2015 04376

30/06/2015 S.C. TERAPIA S.A.

LACTFIBER

24 M 2015 04377

30/06/2015 TUDOR LIVIU

LIVIU TUDOR

25 M 2015 04378

30/06/2015 S.C. LIFE LINE-MEDICAL
CENTER S.R.L.

COLUMNA MEDICAL CENTER

26 M 2015 04379

30/06/2015 S.C. PROSD COM S.R.L.

GHIDUL NUNÚII

27 M 2015 04380

30/06/2015 S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB
DE MUNTE S.A.

VITALITY SPA & WELLNESS

28 M 2015 04381

30/06/2015 S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.

DN AGRAR

29 M 2015 04382

30/06/2015 S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.

DN AGRAR

30 M 2015 04383

30/06/2015 S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.

CASA BUNA

31 M 2015 04384

30/06/2015 S.C. ATV MOTO SHOP S.R.L.

atvmotoshop.ro

32 M 2015 04385

30/06/2015 CONSILIUL DE MEDIERE

CONCILIATOR PROFESIONIST

33 M 2015 04386

30/06/2015 THE NORTH FACE APPAREL
CORP

DRYVENT
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
34 M 2015 04387

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/06/2015 S.C. GABIMAR INSTAL S.R.L.

MEÔTERIX

35 M 2015 04388

30/06/2015 S.C. EMIRATECH SOLUTIONS
S.R.L.

AZURA FILTERS, We bring your
water to life

36 M 2015 04389

30/06/2015 S.C. OLDTIMER STUDIO
RESTAURARI S.R.L.

Bucharest Classic Car Show Eleganta pe 4 roti

37 M 2015 04390

30/06/2015 S.C. OLDTIMER STUDIO
RESTAURARI S.R.L.

Bucharest Classic Car Expo Eleganta pe 4 roti

38 M 2015 04391

30/06/2015 S.C. TONICA GROUP S.R.L.

APEX communications

39 M 2015 04392

30/06/2015 S.C. TONICA GROUP S.R.L.

Antares COMMUNICATIONS

40 M 2015 04393

30/06/2015 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

MIÚA BICICLISTA

41 M 2015 04394

30/06/2015 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

C FLORESCU

42 M 2015 04395

30/06/2015 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL
PERJOC DANIEL

Katee

43 M 2015 04396

30/06/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

LIVADA URBANA

44 M 2015 04397

30/06/2015 ARGESANU EMIL

Mon Amour

45 M 2015 04398

30/06/2015 NEAMTU ANDREI
CORNEA ANDREI
PITARU DRAGOS ALEXANDRU

Fried Friend

46 M 2015 04399

30/06/2015 S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.

Stradale the lunch society

47 M 2015 04400

30/06/2015 S{FTULESCU GABRIEL
HAMBARAÔ ALINA-SILVIA

Musiu

48 M 2015 04401

30/06/2015 FUHRMANN UWE JENS

dr fuhrmann CHIRURG
ORTOPED

49 M 2015 04402

30/06/2015 S.C. CLASIK POKER S.R.L.

777 ELDORADO Winner Club

50 M 2015 04403

30/06/2015 GABOR IOAN-ROMULUS

DDE DEPOZITUL DE TRICOURI

51 M 2015 04404

30/06/2015 ASOCIATIA TASULEASA SOCIAL PADUREA PEDAGOGICA

3
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Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
52 M 2015 04405

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/06/2015 S.C. CLINICA PENTRU
ZAMBETUL TAU MED S.R.L.

4

Denumire
Marc|
(540)
ENDODONÚIE INTEGRATIV{
DENTREE for your smile

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 30.06.2015

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 03797
(151) 30/06/2015
(732) POPA ANCA-MARIA, Cal. Vitan nr.
10, bl. V50A, sc. 1, ap. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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 03913
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(540)

(540)
atraTYP

BUN ROMÂNESC - ROMANIAN GOOD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu
(531) Clasificare Viena:020915; 030717;
030724; 260207; 270112; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03914
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
atraLYMON
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03917
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03915
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(540)

(540)

atraCHALC
atraDUP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03911
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2015 03916
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(540)
(540)
artaVIRG
atraCURV
6
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru agricultură.

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben
(531) Clasificare Viena:020904; 260105;
270501; 270521; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Băi termale (căzi de baie).
43 Cazare temporară; restaurante cu
autoservire.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03912
(151) 30/06/2015
(732) U N I V E R S I T A T E A B A B E S
BOLYAI - INSTITUTUL DE
CERCETARI IN CHIMIE
RALUCA RIPAN CLUJ NAPOCA,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, judeţul
Cluj, 400084, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04388
(151) 30/06/2015
(732) S.C. EMIRATECH SOLUTIONS
S.R.L., Str. Reşiţa nr. 37, bl. A6, sc. 2,
et. 3, ap. 25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
atraVIR

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produs chimic pentru silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04302
(151) 30/06/2015
(732) S.C. BĂI BOGHIŞ S.R.L., Bd. Mihai
Viteazul nr. 61, Birou 7, judeţul Sălaj,
450 090, ZALĂU ROMANIA

AZURA FILTERS, We bring your water
to life

(531) Clasificare Viena:011515; 261125;
270501; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
boghiş băi
7
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(591) Culori revendicate:verde închis, roşu,
alb, auriu
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;
270116; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; vânzări cu amănuntul.

(210) M 2015 04362
(151) 30/06/2015
(732) S.C. LORECO INVESTMENTS
S.R.L., Str. Ienăchită Văcărescu nr.
12, et. 5, ap. 15, sectorul 4, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04393
(151) 30/06/2015
(732) FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

Dumbrava Vlăsiei
(531) Clasificare Viena:030711; 030716;
030724; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(540)
MIŢA BICICLISTA

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; extracte din plante.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 04363
(151) 30/06/2015
(732) IONITA GIANINA, B-dul Dinicu
Golescu, nr. 41, sc. 1, et. 4, ap. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ELEGANT PERDELE
8
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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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare indutrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor:
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(210) M 2015 04392
(151) 30/06/2015
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Bd.
Unirii nr. 15, bl. B3, Birourile 8, 9, 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Antares COMMUNICATIONS

(531) Clasificare Viena:270501;
(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 mulaje dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
de înregistrare, discuri acustice;mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat; maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04389
(151) 30/06/2015
(732) S.C. OLDTIMER STUDIO
RESTAURARI S.R.L., Str. Agromec
nr. 7, judeţul Ilfov, , MOARA
VLASIEI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
Bucharest Classic Car Show - Eleganta pe
4 roti

9
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04391
(151) 30/06/2015
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Bd.
Unirii nr. 15, bl. B3, Birourile 8, 9, 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04390
(151) 30/06/2015
(732) S.C. OLDTIMER STUDIO
RESTAURARI S.R.L., Str. Agromec
nr. 7, judeţul Ilfov, , MOARA
VLASIEI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

APEX communications
(531) Clasificare Viena:270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.

(540)
Bucharest Classic Car Expo - Eleganta pe
4 roti

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:011515; 260323;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii civile; impermeabilizarea
construcţiilor; servicii de construcţii civile;
lucrări de reparaţii în construcţii; lucrări de
izolare a clădirilor (construcţii)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04400
(151) 30/06/2015
(732) SĂFTULESCU GABRIEL, Str.
Memorandului nr. 46, ap. 1, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(732) HAMBARAŞ ALINA-SILVIA, Str.
Memorandului nr. 46, ap. 1, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04364
(151) 30/06/2015
(732) V. R.C. COMPANY TRUST S.R.L.,
Str. Vidin, nr. 3, bl. 51, sc. 2, et. 3, ap.
34, sector 2, 023787, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
Musiu
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a

HidroProtect HIDROIZOLAŢII ŞI
IMPERMEABILIZĂRI
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produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing; producţia de clipuri
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţii de film, altele
decât filmele publicitare; prezentări
cinematografice; organizarea şi susţinerea
concertelor; servicii de biblioteca mobilă;
servicii de discotecă; organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale;
biblioteci; prezentarea reprezentaţiilor în
direct; cluburi de noapte; producţia de
spectacole.
43 Restaurante şi cazare temporară; cafenea;
bistro; servicii de catering.

(531) Clasificare Viena:191125; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor medicale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04366
(151) 30/06/2015
(732) S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TulpiRef
(531) Clasificare Viena:190301; 190325;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04365
(151) 30/06/2015
(732) TODY COMPANY EXIM S.R.L.,
Str. Vadul Moldovei nr. 22, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

RapidLab
12
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(210) M 2015 04367
(151) 30/06/2015
(732) BARBU STELIAN-SORIN, Str.
Fraţii Goleşti, nr. 112, bl. 61IVA, sc.
1, ap. 14, Jud. Dolj, , CRAIOVA
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 04368
(151) 30/06/2015
(732) S.C. BLUE SHARK PROTECT
S.R.L., Str. Caraiman, nr. 6, bl. 2, Jud.
Constanţa, , 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)
VEROPAN

511)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

BLUE SHARK PROTECT
(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb, galben
(531) Clasificare Viena:030902; 030924;
260115; 260121; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04401
(151) 30/06/2015
(732) FUHRMANN UWE JENS, Str. 1
Mai nr. 9, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 04402
(151) 30/06/2015
(732) S.C. CLASIK POKER S.R.L., Str.
Griviţei nr. 36, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

dr fuhrmann CHIRURG ORTOPED

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:020922; 270508;
270510; 270512; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; furnizare de servicii
medicale; servicii de consultanţă legate de
servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04370
(151) 30/06/2015
(732) LICIU LAURIAN ANDREI, Str.
Baciului nr. 98, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

777 ELDORADO Winner Club
(531) Clasificare Viena:270511; 270704;
270711; 270717;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment, inclusiv
organizarea de pariuri şi jocuri de noroc;
activităţi sportive şi culturale.

(540)
WWW.terapia-propolicium.com
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni

˜˜˜˜˜˜˜
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conform Clasificării de la Nisa).
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).

(210) M 2015 04371
(151) 30/06/2015
(732) LICIU LAURIAN ANDREI, Str.
Baciului nr. 98, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04394
(151) 30/06/2015
(732) F L O R ESCU CONSTANTI N
MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

terapia Propolicium Propolicium

(540)

(591) Culori revendicate:verde, galben,
maro, bej, crem, alb, negru
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 251203; 251225; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Inălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr; pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă

C FLORESCU
(531) Clasificare Viena:270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă; extracte din plante.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04403
(151) 30/06/2015
(732) GABOR IOAN-ROMULUS, Str.
Sovata nr. 36, bl. C14, et. 3, ap. 21,
j u d e ţ ul Bihor, , ORADEA
ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(210) M 2015 04404
(151) 30/06/2015
(732) A S O C I A T I A T A S U L E A S A
SOCIAL, Str. Obcioara nr. 97, judeţul
Bistriţa Năsăud, 427363, PIATRA
FÎNTÎNELE ROMANIA
(540)
PADUREA PEDAGOGICA

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04395
(151) 30/06/2015
(732) FLORESCU CONST ANT I N
MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(732) P E R J O C
DANIEL,
Şos.
Pipera-Tunari nr. 4C, Vila A14,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) R O V A L C O N S S . R . L . , S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

DDE DEPOZITUL DE TRICOURI
(531) Clasificare Viena:090309; 270508;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

Katee
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(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
050315; 050320; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă;extracte din plante.

(531) Clasificare Viena:270510; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitatea prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet şi prin intermediul unui site web
specializat; servicii de asistenţă şi consultanţă
specifică domeniului de activitate; servicii
oferite sau asociate cu funcţionarea şi
francizarea afacerii; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legatură cu aceste servicii; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale şi de
suport, toate aceste servicii fiind desfăşurate în
domeniul medical, inclusiv organizarea de
cursuri şi seminarii, conferinţe şi simpozioane,
colocvii şi congrese; organizarea şi
coordonarea cursurilor de pregătire şi
perfecţionare în domeniul medical; servicii de
editare şi publicare de cărţi, manuale, reviste
şi broşuri; furizarea de publicaţii electronice.
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; servicii de
cercetare medicală; creare şi menţinere site
web propriu.
44 Servicii medicale; servicii de consiliere
medicală şi consultanţă profesionala în
domeniul medical; servicii de analize; îngrijire
şi asistenţă medicală profesională; servicii de
evaluare medicală; servicii prestate de
psihologi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04405
(151) 30/06/2015
(732) S . C . C L I N I C A P E N T R U
ZAMBETUL TAU MED S.R.L.,
Aleea Sinaia nr. 16, bl. 77, sc. A, ap.
34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ENDODONŢIE INTEGRATIVĂ
DENTREE for your smile
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(591) Culori revendicate:galben, bleumarin
(531) Clasificare Viena:241507; 241517;
270507; 270509; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Echipamente de securitate şi protecţie
(îmbrăcăminte de protecţie).
25 Uniforme (îmbrăcăminte), încălţăminte cu
excepţia produselor legate de lumea modei
utilizate în prezentările şi paradele de modă.

(210) M 2015 04396
(151) 30/06/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, 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

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 04374
(151) 30/06/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

LIVADA URBANA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrata; bere fără alcool, cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.

(540)
CONCILIATOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Mediere în scop comercial şi încheiere de
tranzacţi comerciale pentru terţi.
45 Mediere; servicii de mediere; servicii de
mediere juridică; servicii de mediere de
divorţuri; servicii de mediere a conflictelor
conjugale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04369
(151) 30/06/2015
(732) S.C. ADINA S.R.L., Bdul. Falezei nr.
1, Judeţul Galaţi, 800038, GALAŢI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

INVICTUS
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servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 04381
(151) 30/06/2015
(732) S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.,
Piaţa Iuliu Maniu nr. 1, bl. 31DE,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04382
(151) 30/06/2015
(732) S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.,
Piaţa Iuliu Maniu nr. 1, bl. 31DE,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)
DN AGRAR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

(540)

DN AGRAR
(531) Clasificare Viena:260118; 260122;
260124;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
19
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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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

atvmotoshop.ro

(210) M 2015 04383
(151) 30/06/2015
(732) S.C. DN AGRAR GROUP S.R.L.,
Piaţa Iuliu Maniu nr. 1, bl. 31DE,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010505; 180105;
180123; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor cu atv-uri,
motociclete, skijet, snowmobil, piese de
schimb aferente, consumabile atv-uri (ulei,
filtru de ulei), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04384
(151) 30/06/2015
(732) S.C. ATV MOTO SHOP S.R.L., Str.
Poştalionului nr. 53, et. 1, ap. 11,
sector 4, 041125, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CASA BUNA
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(531) Clasificare Viena:011515; 260116;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

(210) M 2015 04385
(151) 30/06/2015
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.
Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04387
(151) 30/06/2015
(732) S.C. GABIMAR INSTAL S.R.L.,
Şos. Tudor Neculai nr. 9, et. 2, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA

CONCILIATOR PROFESIONIST

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Mediere în scop comercial şi încheiere de
tranzacţi comerciale pentru terţi.
45 Mediere; servicii de mediere; servicii de
mediere juridică; servicii de mediere de
divorţuri; servicii de mediere a conflictelor
conjugale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04386
(151) 30/06/2015
(732) THE NORTH FACE APPAREL
CORP, 3411 Silverside Road, 19810,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE
(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

MEŞTERIX
(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, alb
(531) Clasificare Viena:020115; 020123;
130117; 140709; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

DRYVENT

˜˜˜˜˜˜˜
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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 adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

(210) M 2015 04397
(151) 30/06/2015
(732) ARGESANU EMIL, Şos. Olteniţei
nr. 240, bl.48, sc.2, et.4, ap.42, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Mon Amour
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
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sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de

agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04398
(151) 30/06/2015
(732) NEAMTU ANDREI, Str. Crivăţului
nr. 1, bl. 43 A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) CORNEA ANDREI, Str. Iuliu Maniu
nr. 102-104, bl. 20, sc. 1, et. 3, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) PITARU DRAGOS ALEXANDRU,
Str. Armenească nr. 10, et. 3, ap. 11,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Fried Friend

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04399
(151) 30/06/2015
(732) S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.,
Str. Belgrad nr. 5, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 04372
(151) 30/06/2015
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,
nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

(540)
CLASSIC BLANC NOIR
Stradale the lunch society

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(531) Clasificare Viena:241711; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 04375
(151) 30/06/2015
(732) ROGOJAN LAURA, Str. Lunca
Bradului nr. 4, bl. B6, sc. 1, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) ROGOJAN LIVIU, Str. Lunca
Bradului nr. 4, bl. B6, sc. 1, ap. 13,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

BĂCĂNIA ROD Obiceiuri. Meşteşug.
Rafinament
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(531) Clasificare Viena:260418; 260422;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

(210) M 2015 04377
(151) 30/06/2015
(732) TUDOR LIVIU, Şos. Pavel
Dimitrievici Kiseleff nr. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
LIVIU TUDOR

(210) M 2015 04376
(151) 30/06/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

(540)
LACTFIBER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii informatice (analiză, proiectare,
dezvoltare, testare a sistemelor informatice),
consultanţă în informatică; mentenanţa de
sisteme informatice; menţinere, upgradare şi
service pentru aplicaţiile informatice.

(210) M 2015 04379
(151) 30/06/2015
(732) S.C. PROSD COM S.R.L., Str. Banul
Mărăcine, nr. 25/A, cam. 1-2, Jud.
Timiş, 300397, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
GHIDUL NUNŢII
(210) M 2015 04378
(151) 30/06/2015
(732) S.C. LIFE LINE-MEDICAL
CENTER S.R.L., Str. Ţepeş Vodă nr.
51, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Afişaj; agenţii de publicitate; difuzare de
anunţuri publicitare; compilarea informaţiilor
în fişiere electronice; compilaţii statistice;
cronică publicitară; organizare de expoziţii în
scopuri comercile sau publicitare; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice; gestionare de fişiere informatice;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare ;
agenţii comerciale de informaţii; servicii de
căutare de informaţii din fişiere informatice;
reactualizare demateriale publicitare; sondaje
de opinie; organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; paginare în scopuri
publicitare; cercetare de piaţă; studii de piaţă;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicare
de texte publicitare; relaţii publice; difuzare de
material publicitar (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); închiriere de material
publicitar; închiriere de spaţii publicitare;
pregătirea de texte publicitare; publicare de
texte publicitare; publicitate; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
prin corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; reactualizarea
materialelor publicitare; redactare de texte
publicitare; relaţii publice; servicii de revista

(540)

COLUMNA MEDICAL CENTER
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:270521; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii de inseminare
artificială servicii de fertilizare în vitro;
servicii de terapie.

˜˜˜˜˜˜˜
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presei; sondaje de opinie; studiul pieţei;
servicii de abonamente la servicii
detelecominicaţii pentru terţi; redactare de
texte publicitare; promovareavânzărilor
pentru terţi; servicii de abonamente la ziare
pentru terţi.

(210) M 2015 04380
(151) 30/06/2015
(732) S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB
DE MUNTE S.A., Str. Piaţa
Republicii nr. 18, judeţul Suceava, ,
GURA HUMORULUI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

VITALITY SPA & WELLNESS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de îngrijire şi igienă a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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