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Cereri Mărci publicate în 07.01.2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 08432

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
31/12/2015 S.C. GADB MOBILE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
MOBILEACADEMY

2 M 2015 08517

31/12/2015 S.C. GEOZIM FOOD S.R.L.

GEOZIM

3 M 2015 08518

31/12/2015 S.C. DIANOVA INSTAL S.R.L.

DIANOVA INSTAL

4 M 2015 08521

31/12/2015 S.C. CARPATI SINAIA S.A.

CARPAŢI shopping center

5 M 2015 08522

31/12/2015 S.C. WINI IMOBILI S.A.

CINEMA TRIVALE În centrul
acţiunii

6 M 2015 08523

31/12/2015 S.C. WINI IMOBILI S.A.

cinema sport fashion food trivale
totul pentru tine

1
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(210) M 2015 08432
(151) 31/12/2015
(732) S.C. GADB MOBILE S.R.L., B-dul
Mărăşeşti nr. 42, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap.
7, sector 4, BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08517
(151) 31/12/2015
(732) S.C. GEOZIM FOOD S.R.L., Str.
Banatului nr. 52, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

MOBILEACADEMY

GEOZIM
(531) Clasificare Viena:260116; 261109;
270506; 270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

41 Servicii training.
42 Creare software.

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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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; 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 industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 08522
(151) 31/12/2015
(732) S.C. WINI IMOBILI S.A., B-dul
Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
(540)

CINEMA TRIVALE În centrul acţiunii
(591) Culori revendicate:roz (pantone 813
C), mov (pantone 814 C), bleu
(pantone 801 C), verde (pantone 802
C), galben (pantone 809 C), galben
(pantone 802 C), galben (pantone 803
C), portocaliu (pantone 1385 C ), roşu
(pantone 032 C), negru (pantone
process black C)

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260409; 270502;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
3
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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 08521
(151) 31/12/2015
(732) S.C. CARPATI SINAIA S.A., B-dul.
Carol I, nr. 41, Jud. Prahova, SINAIA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08523
(151) 31/12/2015
(732) S.C. WINI IMOBILI S.A., B-dul
Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

CARPAŢI shopping center
(591) Culori revendicate:verde (pantone
361C), maro închis (pantone 4625C),
portocaliu (pantone 12C), verde
deschis (pantone 389C)
cinema sport fashion food trivale totul
pentru tine

(531) Clasificare Viena:060104; 270502;
270508; 270510; 290114;

(591) Culori revendicate:galben, mov,
albastru, verde, portocaliu, magenta,
roşu

(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.
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.

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270502; 270508; 270510; 270524;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
4
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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.
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 08518
(151) 31/12/2015
(732) S.C. DIANOVA INSTAL S.R.L.,
Aleea Heniu nr. 2, sc. A, ap. 1, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420111, BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
DIANOVA INSTAL
(531) Clasificare Viena:140102; 140115;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

5

ERATĂ

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2015/08155, înregistrată în data de 10.12.2015 şi publicată
în data de 17.12.2015, deoarece taxa de publicare şi
înregistrare nu a intrat în contul OSIM.

