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Cereri M|rci publicate în 09.11.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2015 06756 02/11/2015 AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR

AUTORITATEA NAÚIONAL{
PENTRU PROTECÚIA
CONSUMATORILOR ProtecÛia
Consumatorilor "Respect pentru
consumator"

2 M 2015 06757 02/11/2015 AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR

AUTORITATEA NAÚIONAL{
PENTRU PROTECÚIA
CONSUMATORILOR Telefonul
Consumatorilor "Mereu aproape
de tine"

3 M 2015 07232 31/10/2015 SEMAR GAS S.R.L. Fresh & crepes FOR YOU

4 M 2015 07233 31/10/2015 NICULESCU IOAN DAN DOAMNE FEREÔTE

5 M 2015 07234 01/11/2015 S.C. CURRY CLUB S.R.L. gandhi INDIAN RESTAURANT

6 M 2015 07235 01/11/2015 MOCAN MARIAN CLAUDIU PALATINVS MICHAEL

7 M 2015 07236 01/11/2015 S.C. ARC BRASOV S.R.L. ARC Brasov IN HOC SIGNO
VINCES

8 M 2015 07238 02/11/2015 S.C. ALCHIM PRO EXPERT
S.R.L.

ECOSTICK

9 M 2015 07239 02/11/2015 S.C. MAREEA COMTUR S.R.L. MAREEA c|l|torim împreun|!

10 M 2015 07240 02/11/2015 S.C. FREEEWIFI S.R.L. freee WI-FI

11 M 2015 07241 02/11/2015 S.C. IQBOX.RO S.R.L. IQBOX

12 M 2015 07242 02/11/2015 BOGASIU TEODORA CRAMA LUCACI

13 M 2015 07243 02/11/2015 CARANFIL ADRIANA Aqui Ahora Ghidul t|u online de
lifestyle

14 M 2015 07244 02/11/2015 SZALINA CSILLA my dent-cabinet si laborator

15 M 2015 07245 02/11/2015 S.C. TOTAL INTERNATIONAL
COMPANY S.R.L.

Casa Româneasc|

16 M 2015 07246 02/11/2015 S.C. ZARADA TOUR S.R.L. Hedonia
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17 M 2015 07247 02/11/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

ACADEMIA NAÚIONAL{ DE
FOTBAL

18 M 2015 07248 02/11/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

FOOTBALL MANAGEMENT
SCHEME

19 M 2015 07249 02/11/2015 VASILE IULIAN Pi Parfume

20 M 2015 07250 02/11/2015 S.C. SAPTE SPICE S.A. 7 SPICE ... mai mult decât mor|rit

21 M 2015 07251 02/11/2015 TESATORIILE REUNITE S.A. Baba Novac Residence

22 M 2015 07252 02/11/2015 ASTI INTERNATIONAL S.R.L. AUTHENTIC PLAZA

23 M 2015 07253 02/11/2015 BUMBU GRUIA IOAN FEDERATIA DEMOCRATA A
ROMILOR

24 M 2015 07254 02/11/2015 BUMBU GRUIA IOAN PAKIV ROMANIA

25 M 2015 07255 02/11/2015 S.C. KOBER S.R.L. KOBER 3 IN 1 direct pe rugina
METALL STOP ruginei STOP rost

26 M 2015 07256 02/11/2015 S.C. WOOD DANIEL'S COMPANY
S.R.L.

DOCTOR CLIMA

27 M 2015 07258 02/11/2015 VADIM TUDOR LIDIA ROMÂNIA MARE

28 M 2015 07259 02/11/2015 GHICAN DANIELA-CAMELIA Cornete BoiereÕti Dulciuri trudite
cu drag oferite!

29 M 2015 07260 02/11/2015 S.C. TRIDENT GSA S.R.L. 7 STELE

30 M 2015 07261 02/11/2015 S.C. TRIDENT GSA S.R.L. ÔAPTE STELE

31 M 2015 07262 02/11/2015 CIORBA ANDRA-MARIA IT WIZZ

32 M 2015 07263 02/11/2015 NAGY GYÖRGY BIG WINE

33 M 2015 07264 02/11/2015 HOLBAN CONSTANTIN ROSPRINT
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(210) M 2015 06756
(151) 02/11/2015
(732) AUTORITATEA NATIONALA

P E N T R U  P R O T E C T I A
CONSUMATORILOR, B-dul.
Aviatorilor nr. 72, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
P E N T R U  P R O T E C Ţ I A
C O N S U M A T O R I L O R  P r o t e c ţ i a
Consumatorilor "Respect pentru
consumator"

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270106; 270112;

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

clase:

40 Servicii neincluse în alte clase de
prelucrare sau transformare mecanică sau
chimică a substanţelor anorganice sau
organice sau a obiectelor; servicii de analiză şi
inscripţionare a metalelor preţioase.
41 Educaţie; organizarea şi susţinerea de
congrese, conferinţe şi seminarii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, analiză
chimică, testarea materialelor, controlul
calităţii, cercetare biologică, expertizare,

analiza apelor, cercetare cosmetică.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06757
(151) 02/11/2015
(732) AUTORITATEA NATIONALA

P E N T R U  P R O T E C T I A
CONSUMATORILOR, B-dul.
Aviatorilor nr. 72, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
P E N T R U  P R O T E C Ţ I A
C O N S U M A T O R I L O R  T e l e f o n u l
Consumatorilor "Mereu aproape de tine"

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270106; 270112;

290112;  

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

40 Servicii neincluse în alte clase de
prelucrare sau transformare mecanică sau
chimică a substanţelor anorganice sau
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organice sau a obiectelor; servicii de analiză şi
inscripţionare a metalelor preţioase.
41 Educaţie; organizarea şi susţinerea de
congrese, conferinţe şi seminarii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, analiză
chimică, testarea materialelor, controlul
calităţii, cercetare biologică, expertizare,
analiza apelor, cercetare cosmetică.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07232
(151) 31/10/2015
(732) SEMAR GAS S.R.L., Comuna

Dumbrăviţa, Str. Varşovia nr. 9, et. P,
ap. 2, camera 2, Judeţul Timiş, , SAT
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Fresh & crepes FOR YOU

(591) Culori revendicate:verde (pantone 368
C), violet (pantone 7435 C), negru

  
(531) Clasificare Viena:050710; 110302;

110320; 270508; 270512; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de fast-fooduri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07233
(151) 31/10/2015
(732) NICULESCU IOAN DAN, Str.

Vasile Pogor nr. 6, Judeţul Iaşi,
700110, IAŞI ROMANIA 

(540)

DOAMNE FEREŞTE

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07234
(151) 01/11/2015
(732) S.C. CURRY CLUB S.R.L., Str.

Principală nr. 98, Judeţul Cluj, ,
COMUNA SAVADISLA ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

gandhi INDIAN RESTAURANT

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07235
(151) 01/11/2015
(732) MOCAN MARIAN CLAUDIU, Str.

Parâng nr. 27, bl. 12, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PALATINVS MICHAEL
 
(531) Clasificare Viena:020120; 020123;

240701; 270511;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07236
(151) 01/11/2015
(732) S.C. ARC BRASOV S.R.L., Str.

Fântânii nr. 17, Judeţul Braşov,
500482, BRAŞOV ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ARC Brasov IN HOC SIGNO VINCES

(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
roşu, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:011503; 030102;

030122; 030123; 240103; 240109;
240118; 240905;  

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

9 Aparate de masură şi control şi accesorii ale
acestora.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
produselor: aparate de măsură şi control şi
accesori ale acestora(cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Servicii de întreţinere şi reparaţii pentru
aparate de măsură şi control şi accesorii ale
acestora.

41 Cursuri de instruire tehnică în domeniul
aparatelor de măsură şi control.
42 Cercetare şi proiectare în domeniul
aparatelor de măsură şi control; servicii de
testare, etalonare pentru aparate de măsură şi
control; testare sisteme industriale şi reţele de
telecomunicaţii, testare aparatură medicală,
verificări reţele electrice; verificări
metrologice; consultanţă tehnică; închirieri de
aparate de masură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07249
(151) 02/11/2015
(732) VASILE IULIAN, Bdul. Râmnicul

Sarat nr. 25, bl. 11A, sc. B, ap. 61,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pi Parfume

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07238
(151) 02/11/2015
(732) S.C. ALCHIM PRO EXPERT

S.R.L., Str. Bazalt nr. 15, judeţul
Buzău, 120167, BUZĂU ROMANIA

(540)

ECOSTICK

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07239
(151) 02/11/2015
(732) S.C. MAREEA COMTUR S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 1, bl. H1/D, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(540)

MAREEA călătorim împreună!

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  (531) Clasificare Viena:010317; 011523;
100310; 100316; 120103; 180107;
180501; 270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Închirieri autocare, emitere de asigurări
medicale şi cărţi verzi, organizare de vacanţe
în ţară şi străinătate, emitere de bilete de avion
pentru orice destinaţie (servicii de turism).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de conferinţe,
traininguri, cursuri de pregătire pentru ghizi
turistici, întâlniri de afaceri, organizare de
cocktailuri, activităţi de protocol şi
evenimente sociale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; rezervări locuri de cazare
on-line în ţară şi în străinătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07240
(151) 02/11/2015
(732) S.C. FREEEWIFI S.R.L., Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A, et. 4,
biroul 8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

freee WI-FI

(591) Culori revendicate:negru, albastru
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(531) Clasificare Viena:261112; 270508;
290112;  

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

35 Publicitate; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele
de date informatice; compilarea şi
sistematizarea informaţiilor în baze de date
informatice.
38 Servicii de telecomunicaţii, incluzând
servicii de telecomunicaţii mobile şi wireless,
servicii de telefonie; difuzare de programe
radio şi de televiziune; servicii de întreţinere
a serviciilor oferite de furnizori de internet
(telecomunicaţii); furnizarea de acces la reţele
de telecomunicaţii (inclusiv de internet)
wireless sau nu; închiriere de echipament de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor inclusiv prin
intermediul televiziunii, internetului, sau a
altor mijloace (noi) de comunicare; schimb şi
transmitere de mesaje şi comunicări
electronice, wireless sau nu; servicii de
comunicare interactive prin intermediul
reţelelor de internet, reţelelor de televiziune
prin cablu sau a altor forme de transfer de
date, wireless sau nu; transmiterea de date,
sunete şi imagini, wireless sau nu, furnizarea
şi închirierea terţilor de infrastructură pentru
servicii de telecomunicaţii inclusiv pentru
telefonie (mobilă); informaţii şi consultanţă în
domeniul telecomunicaţiilor (incluzând
servicii de telecomunicaţii interactive);
închirierea de timp de acces la reţele de
telecomunicaţii; acces la descărcări de jocuri
video, de date digitale, de comunicări

(transmisiuni) prin intermediul reţelelor
globale deschise de calculatoare (internet) sau
reţelelor globale închise de calculatoare
(intranet), serviciile menţionate anterior
furnizate şi wireless; servicii de furnizare de
acces la o reţea informatică; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii la internet şi la
baze de date; toate serviciile menţionate
anterior furnizate şi wireless.
41 Înregistrări video la cerere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07241
(151) 02/11/2015
(732) S.C. IQBOX.RO S.R.L., Bd.

Alexandru Ioan Cuza nr. 32A, et. 4,
birourile 5-7, sector 1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IQBOX
(591) Culori revendicate:fucsia, alb
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

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

clase:
35 Servicii de import; comercializare cu
amănuntul prin intermediul unui lanţ de
magazine; comerţ electronic (on-line sau
internet) cu diverse produse: telefoane mobile,
accesorii telefoane, echipamente de prelucrare
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a datelor şi de telecomunicaţii, calculatoare,
tablete şi accesorii ale acestora, jucării;
publicitate.
37 Asistenţă tehnică; reparaţii telefoane
mobile, echipamente de prelucrare a datelor şi
de telecomunicaţii, calculatoare, tablete şi
accesorii ale acestora; servicii de instalaţii.
38 Servicii de telecomunicaţii; intermediere
de servicii oferite de o reţea de telefonie
mobile.
39 Servicii de distribuţie (transport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07242
(151) 02/11/2015
(732) BOGASIU TEODORA, Str. Vasile

Lucaci nr. 14, sector 3, 030694,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
CRAMA LUCACI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07250
(151) 02/11/2015
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

7 SPICE ... mai mult decât morărit

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  (531) Clasificare Viena:050313; 050314;
270501; 270711; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07251
(151) 02/11/2015
(732) TESATORIILE REUNITE S.A., Str.

Spataru Preda nr. 5, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
Baba Novac Residence

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07243
(151) 02/11/2015
(732) CARANFIL ADRIANA, Str. Galata

nr. 46, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap. 4, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Aqui Ahora Ghidul tău online de lifestyle
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270508;  

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

38 Servicii de portaluri de telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii prestate pe
platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de texte (altele
decât cele publicitare), cărţi, reviste, broşuri şi
alte materiale tipărite (altele decât cele
publicitare) inclusiv online; organizarea de
evenimente precum conferinţe, concursuri,
simpozioane, congrese, seminarii, expoziţii şi
târguri cu scop educativ sau cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07252
(151) 02/11/2015
(732) ASTI INTERNATIONAL S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 1, et. 5,
ap. 18, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTHENTIC PLAZA

(591) Culori revendicate:bleu, portocaliu,
roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:031306; 031324;

270512; 290114;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07244
(151) 02/11/2015
(732) SZALINA CSILLA, Str. Roşiori nr.

16, judeţul Cluj, 400139, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)
my dent-cabinet si laborator

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07254
(151) 02/11/2015
(732) BUMBU GRUIA IOAN, Str.

Gheorghe Şincai, nr. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

PAKIV ROMANIA

(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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07253
(151) 02/11/2015
(732) BUMBU GRUIA IOAN, Str.

Gheorghe Şincai, nr. 5, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

FEDERATIA DEMOCRATA A
ROMILOR

(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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07255
(151) 02/11/2015
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, , COM.
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

KOBER 3 IN 1 direct pe rugina
METALL STOP ruginei STOP rost

(591) Culori revendicate:albastru, magenta,
verde, negru, mov, gri, alb, bej

 
(531) Clasificare Viena:050108; 061901;

071522; 240115; 270508; 270512;
270711; 290115;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07256
(151) 02/11/2015
(732) S . C .  W O O D  D A N I E L ' S

COMPANY S.R.L., Str. 8 Martie,
Jud. Maramureş, 430406, BAIA
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

DOCTOR CLIMA

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

37 Construcţii; instalaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07258
(151) 02/11/2015
(732) VADIM TUDOR LIDIA, Str. G-ral.

Dr. Mihail Butoianu nr. 4, ap. 1, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA MARE
  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

051301; 241324; 270501;  

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

16 Publicaţii (tipărituri).
35 Tratamentul textelor (redactare, editare);
publicitate.
39 Difuzare de publicaţii (livrare).
41 Publicare de cărţi şi texte (cu excepţia
textelor publicitare); publicare on-line a
cărţilor şi periodicelor.
42 Proiectarea, elaborarea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea, întreţinerea şi găzduirea siturilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07245
(151) 02/11/2015
(732) S.C. TOTAL INTERNATIONAL

COMPANY S.R.L., Str. Mureşenilor
nr. 11-13, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Casa Românească

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07246
(151) 02/11/2015
(732) S.C. ZARADA TOUR S.R.L., Str.

Şcolii nr. 21 judeţul Călăraşi, ,
DICHISENI ROMANIA 

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

(540)

Hedonia
(591) Culori revendicate:auriu, negru
 (531) Clasificare Viena:020101; 020122;

020301; 020322; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte (nu proaspăt); peşte prelucrat; peşte
sarat; peşte marinat; peşte conservat; peşte
congelat; peşte uscat; peşte afumat; pateuri de
peşte; chiftele din peşte; supa de peşte;
biscuiţi de peşte; conserve din peşte; peşte în
conservă; file de peşte; pastă de peşte;
crochete de peşte; cârnaţi de peşte; geluri din
peşte; mâncăruri din peşte; pârjoale din peşte;
conserve de peşte; friptură de peşte; alimente
refrigerate din peşte; batoane de peşte file;
icre de peşte, preparate; icre de peşte
procesate; peşte gătit şi congelat; peşte fiert şi
uscat; peşte în ulei de măsline; mâncăruri pe
bază de peşte; produse din peşte la borcan;
produse congelate pe bază de peşte; peşte,
fructe de mare şi moluşte (nu proaspete);
produs tartinabil pe bază de peşte; peşte cu

aromă de cartofi prăjiţi; făină de peşte pentru
consum uman; alimente refrigerate constând
în principal din peşte; rulouri din pastă de
peşte, prăjite (chikuwa); paste de peşte şi
fructe de mare; produs tartinabil pe bază de
peşte afumat; produse din peşte preparate,
pentru consum uman; mâncăruri gătite
constând în principal din peşte; fulgi de carne
de peşte uscata (kezuri-bushi); turte din pastă
de peşte fierte în abur sau prăjite (kamabcjko);
turte din peşte şi cartofi dulci zdrobiţi, fierte în
abur (hampen); uleiuri comestibile obţinute
din peşte (cu excepţia uleiului de ficat de cod);
icre artificiale; icre de peşte, preparate; icre de
hering uscate; icre preparate pentru consum
uman; pastă de icre de crab; icre de somon de
mare de uz alimentar; icre de păstrăv de mare
de uz alimentar; icre negre.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; toate aceste
servicii referitoare exclusiv la produsele
proprii din clasa 29.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07247
(151) 02/11/2015
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, Str. Sergent Vasile
Şerbănică nr.12, sector 2, 022186,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE FOTBAL

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

41 Servicii sportive, organizare competiţii
sportive, educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07248
(151) 02/11/2015
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL, Str. Sergent Vasile
Şerbănică nr.12, sector 2, 022186,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOOTBALL MANAGEMENT SCHEME
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii sportive, organizare competiţii
sportive, educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07259
(151) 02/11/2015
(732) GHICAN DANIELA-CAMELIA,

Cal. Crângaşi nr.44, bl. 9 ICEM, sc. 1,
et. 3, ap. 11, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Cornete Boiereşti Dulciuri trudite cu drag
oferite!
  

(531) Clasificare Viena:070101; 070124;
250113; 250125; 270508;  

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

30 Produse de panificaţie, produse de
cofetărie şi patiserie, ciocolata şi deserturi
(incluse în această clasă).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor finite de cofetărie şi patiserie
(exceptând transportul) permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; participarea la târguri şi
expoziţii în scop comercial şi publicitar;
servicii de import export.
43 Servicii de alimentaţie publică - cofetarii,
patiserii, servicii de laborator pentru produse
finite de cofetărie şi patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07260
(151) 02/11/2015
(732) S.C. TRIDENT GSA S.R.L., Şos.

Nicolina nr. 155D, parter, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)
7 STELE

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

9 Aparate pentru reproducerea sunetului.
35 Publicitate.
41 Activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07261
(151) 02/11/2015
(732) S.C. TRIDENT GSA S.R.L., Şos.

Nicolina nr. 155D, parter, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

ŞAPTE STELE

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.
35 Publicitate.
41 Activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07262
(151) 02/11/2015
(732) CIORBA ANDRA-MARIA, Str.

Gutinului 11/69, jud. Maramureş, ,
BAIA SPRIE ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

IT WIZZ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale didactice şi educaţionale;
materiale pentru informarea didactică şi
educaţională; materiale pentru formarea
profesională (toate acestea cu excepţia
aparatelor).

41 Servicii educaţionale; servicii de instruire
şi formare profesionala online şi onsite;
furnizarea de tutoriale online.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07263
(151) 02/11/2015
(732) NAGY GYÖRGY, Str. Sîntimbru nr.

18, jud. Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

BIG WINE
  
(531) Clasificare Viena:010312; 110302;

110320; 250113; 260116; 270512;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clientilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv în mediul
on line şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv on
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line pe internet; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori, în legătură cu acestea; activităţi
de import export cu produse de tipul celor sus
menţionate; lanţ de magazine şi magazine on
line specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07264
(151) 02/11/2015
(732) HOLBAN CONSTANTIN, Str.

Belşugului nr. 12, bl. K22, sc. C, ap. 7,
jud. Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

ROSPRINT
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

270508;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


