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Publicate în 08.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

01322
01/04/2014 ICHIM THEODOR LUCIAN DOBROVIN

2 M 2014
02262

01/04/2014 GANJ LAURENTIU MIHAI Your British Break

3 M 2014
02263

01/04/2014 GANJ LAURENTIU MIHAI British Ball

4 M 2014
02264

01/04/2014 CLIMATICO LINE S.R.L. CLIMATICO

5 M 2014
02265

01/04/2014 S.C. AMERILEX S.R.L. AMERILEX

6 M 2014
02266

01/04/2014 S.C. ADFLEX S.R.L. Casa di Angeli let's comfort
together...

7 M 2014
02267

01/04/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. CARTILAJ DE RECHIN

8 M 2014
02268

01/04/2014 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
IN AFACERI

ADA Asociaţia de Dezvoltare în
Afaceri Arta de a descoperi noi
oportunitaţi

9 M 2014
02269

01/04/2014 ONCESCU ION VLAD ION ONCESCU

10 M 2014
02270

01/04/2014 ONCESCU ION VLAD IRON JOHN

11 M 2014
02271

01/04/2014 ASOCIAŢIA ENABLE
TIMIŞOARA

enable vorbeşte-mi şi voi uita
arată-mi şi îmi voi aminti implică-mă
şi voi înţelege

12 M 2014
02272

01/04/2014 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

CONTROL APPETIT

13 M 2014
02273

01/04/2014 S.C. DRAGOS GRIGORIU
STRATEGIC ADVISORS S.R.L.

EUROCAMPIONII

14 M 2014
02274

01/04/2014 S.C. DYNAMIC LEARNING
S.R.L.

dynamic learning

15 M 2014
02275

01/04/2014 S.C. BETTYWELL S.A. BettyWell

16 M 2014
02276

01/04/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. GlobalTreat

17 M 2014
02277

01/04/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. HemoTreat
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2014
02278

01/04/2014 S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. Amiras Light & Electricity for you!

19 M 2014
02279

01/04/2014 FUNDATIA CAMERA DE
ARBITRAJ SI MEDIERE

TRIBUNALUL INTERNAŢIONAL DE
ARBITRAJ JUDICIAR

20 M 2014
02280

01/04/2014 CICEU CUC ALEXANDRU
CLAUDIU

CARPAT INSTAL

21 M 2014
02281

01/04/2014 TWIN EVENTS & PROMOTION
S.R.L.

JAZZ NIGHT OUT

22 M 2014
02282

01/04/2014 DRAGAN ALEXANDRU
BOGDAN
PRIPON MIHAI-EMILIAN

CARP UNITED

23 M 2014
02283

01/04/2014 BADESCU CIPRIAN DORIN STIRILE TIMES NEW ROMAN

24 M 2014
02284

01/04/2014 BADESCU CIPRIAN DORIN JURNALUL TIMES NEW ROMAN

25 M 2014
02285

01/04/2014 IRINESCU BOGDAN-DANIEL Moo Gelato CEA MAI BUNĂ
ÎNGHEŢATĂ ARTIZANALĂ DIN
ORAŞ!

26 M 2014
02286

01/04/2014 VINTILA SEVERICA
CRACIUN ANDREEA-RODICA

ABYSSIA COFFEE

27 M 2014
02287

01/04/2014 PURGHEL DOINA-NICOLETA
PURGHEL
CONSTANTIN-FLORIN

AUDIOLUX

28 M 2014
02288

01/04/2014 OTOBÎCU CATALIN CASA ARGEŞEANĂ
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(210) M 2014 01322
(151) 01/04/2014
(732) ICHIM THEODOR LUCIAN, Str.

Hatman Arbore nr. 13B, judeţul
Constanţa, CONSTANŢA ROMANIA

(540)

DOBROVIN
  

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

31 Struguri.
33 Vin, rachiu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02262
(151) 01/04/2014
(732) GANJ LAURENTIU MIHAI, Str.

Constantin Radulescu-Motru nr. 29,
bl. 33, sc. 3, et.8, ap. 105, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Your British Break

(591) Culori revendicate:albastru, bordo, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02263
(151) 01/04/2014
(732) GANJ LAURENTIU MIHAI, Str.

Constantin Radulescu-Motru nr. 29,
bl. 33, sc. 3, et.8, ap. 105, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

British Ball

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02264
(151) 01/04/2014
(732) CLIMATICO LINE S.R.L., Calea

Moşilor nr. 280, bl. 20, sc. 2, et. 3, ap.
40, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLIMATICO

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  (531) Clasificare Viena:050311; 270508;
290112;  

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalati.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02265
(151) 01/04/2014
(732) S.C. AMERILEX S.R.L., Str. Ing.

George Constantinescu nr. 2-4, et. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

AMERILEX

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor şi produselor IT şi electronice,
precum şi accesoriile acestora, astfel încât
terţii să le cunoasca şi să le achiziţioneze
comod; publicitate şi vânzare prin toate
mijloacele, inclusiv prezentarea acestora on
line prin diferite mijloace şi prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
echipamentele şi produsele menţionate,
furnizare de informaţii şi sfaturi comerciale pe
internet, prin reţea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date; conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; activităţi de import export; lanţuri de
magazine.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparare
produse hardware şi software, utilaje şi
echipamente de birou, aparate de
telecomunicaţii, calculatoare şi reţele de
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calculatoare, servere şi instalaţii de
infrastructuri de stocare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02266
(151) 01/04/2014
(732) S.C. ADFLEX S.R.L., Str. Urlea nr.

4, Judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE

PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Casa di Angeli let's comfort
together...

  
(531) Clasificare Viena:040102; 070124;

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

clase:
20 Articole pentru pat neincluse în alte clase,
cum sunt perne, perne decorative, saltele,
somiere; storuri de interior.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
42 Servicii de consultanţă în materie de
decoraţiuni şi amenajări interioare; servicii de
amenajări şi decoraţiuni interioare; creare şi
menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02267
(151) 01/04/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

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

(540)

CARTILAJ DE RECHIN

(591) Culori revendicate:albastru indigo,
roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030605; 260418;

270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
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dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02271
(151) 01/04/2014
(732) A S O C I A Ţ I A  E N A B L E

TIMIŞOARA, Str. Acad. Al. Borza
nr. 8, ap. 2, cam. 4, judeţul Timiş,
300022, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

enable vorbeşte-mi şi voi uita
arată-mi şi îmi voi aminti
implică-mă şi voi înţelege

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:020117; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 2014 02272
(151) 01/04/2014
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Diaconu Coressi, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONTROL APPETIT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02280
(151) 01/04/2014
(732) CICEU CUC ALEXANDRU

CLAUDIU, Aleea Peana nr. 19, ap.
45, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CARPAT INSTAL

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050314;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02273
(151) 01/04/2014
(732) S.C. DRAGOS GRIGORIU

STRATEGIC ADVISORS S.R.L.,
Str. Grigore Mora nr. 11, parter, cam.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUROCAMPIONII
  

(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.
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.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02274
(151) 01/04/2014
(732) S.C. DYNAMIC LEARNING

S.R.L., Str. Laborator nr. 125-127, bl.
S1, sc. 2, et. 6, ap. 84, sector 3,
031323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dynamic learning
  

(531) Clasificare Viena:020123; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02275
(151) 01/04/2014
(732) S.C. BETTYWELL S.A., Str.

Tâmpei nr. 57, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

BettyWell

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020307; 270508;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02276
(151) 01/04/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tu lu i  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

GlobalTreat

(591) Culori revendicate:verde, roz
  
(531) Clasificare Viena:011725; 270508;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02277
(151) 01/04/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tului  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

HemoTreat

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:241322; 270502;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
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dăunătorilor; fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02278
(151) 01/04/2014
(732) S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L.,

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 66A,
jude ţul  Dâmbovi ţa,  130120,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

Amiras Light & Electricity for
you!

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
11 Corpuri de iluminat de interior şi exterior
cu led-uri.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, activităţi de import-export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
electrice şi de iluminat.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02279
(151) 01/04/2014
(732) FUNDATIA CAMERA DE

ARBITRAJ SI MEDIERE, Bdul.
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2
colţ, Tr. 1, Judeţul Iaşi, 700124, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TRIBUNALUL
I N T E R N AŢ I O N A L  D E
ARBITRAJ JUDICIAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02281
(151) 01/04/2014
(732) TWIN EVENTS & PROMOTION

S.R.L., Str. Barajul Sadului nr. 7, bl.
M4, sc. D, et. 8, ap. 166, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JAZZ NIGHT OUT
  

(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 2014 02268
(151) 01/04/2014
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

IN AFACERI, Str. Comana nr. 19B,
sector 1, 011273, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ADA Asociaţia de Dezvoltare în

Afaceri Arta de a descoperi noi
oportunitaţi

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270519;  
(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 pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02282
(151) 01/04/2014
(732) D R A G A N  A L E X A N D R U

BOGDAN, Str. Drumul Timonierului
nr. 6, bl. 111B, sc. A, ap. 19, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PRIPON MIHAI-EMILIAN, Str.
Valea Argeşului nr. 3, bl. D11, sc. 1,
ap. 81, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARP UNITED
 

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; momeală
artificială de pescuit, pescuit; momeli
mirositoare pentru vânătoare sau pescuit;
momeli pentru vânătoare sau pescuit;
accesorii de pescuit. 
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
seminţe, plante şi flori naturale; mâncare
pentru animale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02283
(151) 01/04/2014
(732) BADESCU CIPRIAN DORIN, Bd.

Banu Manta nr. 26, bl. 19A, sc. A, et.
3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STIRILE TIMES NEW
ROMAN
 
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02269
(151) 01/04/2014
(732) ONCESCU ION VLAD, Str.

Hatmanul Arbore nr. 3-7, bl. A, etaj 1,
ap. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ION ONCESCU

 
(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,
postere, calendare, cărţi de note, creioane,
pixuri, afişe, cărţi de vizită.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase.
41 Organizarea şi desfasurarea de evenimente
sportive în toate tipurile de sport, furnizarea
de facilităţi de sport, publicarea de publicaţii
în domeniul sportului, divertisment, educaţie
şi formare, de formare în domeniul sportului;
activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02284
(151) 01/04/2014
(732) BADESCU CIPRIAN DORIN, Bd.

Banu Manta nr. 26, bl. 19A, sc. A, et.
3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JURNALUL TIMES NEW
ROMAN
  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02270
(151) 01/04/2014
(732) ONCESCU ION VLAD, Str.

Hatmanul Arbore nr. 3-7, bl. A, etaj 1,
ap. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IRON JOHN
  

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

5 Suplimente dietetice pentru uz uman,
substanţe dietetice, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, băuturi de uz medical.
32 Băuturi non-alcoolice, cum ar fi: băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi din
zer şi băuturi izotonice; băuturi din malţ
nealcoolice; ape minerale şi gazoase; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri, esenţe
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
precum şi efervescent (şerbet) comprimate şi
pulberi, cocktailuri non-alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02285
(151) 01/04/2014
(732) IRINESCU BOGDAN-DANIEL,

Aleea Domenii nr. 4, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Moo Gelato CEA MAI BUNĂ
ÎNGHEŢATĂ ARTIZANALĂ
DIN ORAŞ!

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, cacao şi înlocuitori de cafea, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă.
35 Publicitate.
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02286
(151) 01/04/2014
(732) VINTILA SEVERICA, Str.

Smaranda Brăescu nr. 18B, bl. 2A, sc.
1, ap. 3, sector 1, 014205,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRACIUN ANDREEA-RODICA,
Str. Romancierilor nr. 5, bl. C 14, sc.
B, et. 6, ap. 64, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ABYSSIA COFFEE
 
(531) Clasificare Viena:050521; 260118;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02287
(151) 01/04/2014
(732) PURGHEL DOINA-NICOLETA,

Str. Mărăşeşti nr. 249, bl. 5A, sc. B,
ap. 22, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(732) P U R G H E L
CONSTANTIN-FLORIN, Str.
Mărăşeşti nr. 249, bl. 5A, sc. B, ap.
22, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

AUDIOLUX

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

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

clase:
10 Carcase pentru protezele intraauriculare şi
olivele pentru protezele retroauriculare
(ustensile medicale).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale şi ortopedice; (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de vânzare prin magazine
specializate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02288
(151) 01/04/2014
(732) OTOBÎCU CATALIN, Drumul

Morii nr. 29, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

CASA ARGEŞEANĂ

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2014 01291
(151) 26/09/2011
(732) Opel Special Vehicles GmbH,

Mainzer Str. (Adam Opel AG-M55),
D-65428, Russelsheim GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ADAM
 

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

9 Suporturi de mouse; suporturi de date

(goale); echipament de navigaţie pentru
vehicule (calculatoare de bord); instrumente
de navigaţie; accesorii pentru echipamente de
navigaţie, şi anume CD-uri de navigare şi
programe de navigare.
25 Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte; articole pentru acoperirea
capului; eşarfe; mănuşi; bentiţe şi manşete
absorbante; curele; toate bunurile menţionate
anterior incluse în acestă clasă.

˜˜˜˜˜˜˜




