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Cereri M|rci publicate în data de 08/09/2014 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05953
01/09/2014 S.C. VINVEST S.R.L. IUBESC VINUL ROMÂNESC

2 M 2014
05968

01/09/2014 S.C. CHAOS CREATION S.R.L. IVS interactive visual solutions

3 M 2014
05969

01/09/2014 SFETCU ALIN-RAMON AA SPORT

4 M 2014
05970

01/09/2014 S.C. TEO'S CAFE S.R.L. Teo's Cafe

5 M 2014
05971

01/09/2014 S.C. INFOALIMENT S.R.L. FRUITS VEGGIES

6 M 2014
05972

01/09/2014 OSCAR EIGO GROUP S.R.L. OSCAR RESTAURANT

7 M 2014
05973

01/09/2014 ROMSOFT S.R.L. RomSoft

8 M 2014
05974

01/09/2014 PAP PETER EU - RO MUSIC CLUB

9 M 2014
05975

01/09/2014 THE GREAT WALL
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COMPANY
S.R.L.

THE GREAT WALL
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
COMPANY

10 M 2014
05976

01/09/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

SPASMOBIL fares 1929

11 M 2014
05977

01/09/2014 EMAE DAVOUD TOTUL PANA IN 5 LEI

12 M 2014
05978

01/09/2014 Bayer HealthCare LLC F{R{ COD

13 M 2014
05979

01/09/2014 MORAR AUREL MAURT

14 M 2014
05980

01/09/2014 S.C. ADEPLAST S.A. MTI-G ENERGY ADEPLASTSuper
FINISARE FINISARE TENCUIRE

15 M 2014
05981

01/09/2014 CIHODARU GABRIELA NATIVA ADVENTURE PARK

16 M 2014
05982

01/09/2014 S.C. DEEP SERV 2000 S.R.L. DEEP SERV INTEGRATED
FACILITY SERVICES

17 M 2014
05983

01/09/2014 S.C. OMV PETROM S.A. OMV Petrom
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18 M 2014
05984

01/09/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. EXPLORATORI CELEBRI

19 M 2014
05985

01/09/2014 GAITAN ADRIAN MARIUS ROMANITZA

20 M 2014
05986

01/09/2014 S.C. TUBAU GUARD
SECURITY S.R.L.

TUBAUGUARD SECURITY PAZ{,
PROTECÚIE ÔI MONITORIZARE

21 M 2014
05987

01/09/2014 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO DREAM

22 M 2014
05988

01/09/2014 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO PLAY

23 M 2014
05989

01/09/2014 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO CRAZY

24 M 2014
05990

01/09/2014 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO FRESH

25 M 2014
05991

01/09/2014 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO INTENSO

26 M 2014
05992

01/09/2014 TANASE ANDREI HYP, EST. 2013, HELLAS YACHTI
PARTYAKIS

27 M 2014
05993

01/09/2014 NATURA S.R.L. ÎNÚELEPTUL

28 M 2014
05995

01/09/2014 S.C. GRANO PANE S.R.L. LAVO

29 M 2014
05997

01/09/2014 VADUVA GABRIELA ASOCIAÚIA CLUB SPORTIV
TÂMPA BRAÔOV

30 M 2014
05998

01/09/2014 VADUVA GABRIELA BRAÔOV JUNIOR'S CUP

31 M 2014
05999

01/09/2014 VADUVA GABRIELA BRAÔOV INDOOR CUP

32 M 2014
06000

01/09/2014 PROFEANU VIRGIL La Bordei

33 M 2014
06001

01/09/2014 S.C. ORIZONT S.A. Orizont

34 M 2014
06004

01/09/2014 S.C. INTER EXPRES S.R.L. INTER EXPRES
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(210) M 2014 05953
(151) 01/09/2014
(732) S.C. VINVEST S.R.L., Spl. Tudor

Vladimirescu nr. 32, Spaţiul 6, Judeţul
Timiş, 300185, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

IUBESC VINUL ROMÂNESC

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05992
(151) 01/09/2014
(732) TANASE ANDREI, Str. Zăgazului,

nr. 4E, bl. A, ap. A4, sector 1, 014262,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HYP, EST. 2013, HELLAS YACHTI
PARTYAKIS

(591) Culori revendicate:albastru marin
(pantone 2747C), alb

  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;

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

clase:
12 Şalupe pentru schi nautic.
28 Plăci pentru practicarea sporturilor nautice.

39 Organizarea de călătorii; transport nautic;
transport maritim.
41 Organizare de evenimente pentru
divertisment; organizare de evenimente
recreative; închiriere de echipament pentru
evenimente sportive; organizare şi coordonare
de evenimente sportive; servicii de rezervare
şi vanzare de bilete pentru evenimente;
organizare de evenimente de recreere;
consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale; organizare de
evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive; disc jockeys pentru petreceri şi
evenimente speciale; organizare de
evenimente şi competiţii sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05980
(151) 01/09/2014
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

MTI-G ENERGY ADEPLASTSuper
FINISARE FINISARE TENCUIRE

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:250119; 260418;
290115;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05981
(151) 01/09/2014
(732) CIHODARU GABRIELA, Str. Peneş

Curcanu nr. 7, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

NATIVA ADVENTURE PARK

(591) Culori revendicate:maro, verde,
orange, kaki

  
(531) Clasificare Viena:030503; 270508;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05982
(151) 01/09/2014
(732) S.C. DEEP SERV 2000 S.R.L., Str.

Dudului nr. 15, judeţul Vrancea,
627055, CÎMPINEANCA ROMANIA

(540)

DEEP SERV INTEGRATED FACILITY
SERVICES

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(Pantone 2758 C, 278 C)

  
(531) Clasificare Viena:011108; 270502;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05984
(151) 01/09/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

EXPLORATORI CELEBRI

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05968
(151) 01/09/2014
(732) S.C. CHAOS CREATION S.R.L.,

Str. Petru Maior nr. 67A, sc. 2, et. 4,
ap. 20, judeţul Caraş-Severin, ,
REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)

IVS interactive visual solutions
(591) Culori revendicate:negru, roşu, bordo
 (531) Clasificare Viena:020914; 210321;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05983
(151) 01/09/2014
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OMV Petrom

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:030116; 270511;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 01/09/2014

6

preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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;

automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
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.
15 Instrumente muzicale.
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 învaăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
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19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci , ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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 şi înlocuitori de cafea,

orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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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(210) M 2014 05985
(151) 01/09/2014
(732) GAITAN ADRIAN MARIUS, Str.

Republicii nr. 2, et. 4, ap. 18, judeţul
Suceava, , SUCEAVA 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)

ROMANITZA
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05969
(151) 01/09/2014
(732) SFETCU ALIN-RAMON, Str. Carei

nr. 17, sc. B, ap. 8, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

AA SPORT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05986
(151) 01/09/2014
(732) S.C. TUBAU GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Florilor nr. 111, judeţul
Tulcea, , MACIN ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

TUBAUGUARD SECURITY PAZĂ,
PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:230125; 240105;

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

clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05987
(151) 01/09/2014
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO DREAM
  
(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 şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05990
(151) 01/09/2014
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO FRESH

 
(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 şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05991
(151) 01/09/2014
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO INTENSO
  
(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 şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05970
(151) 01/09/2014
(732) S.C. TEO'S CAFE S.R.L., Str. Horia

nr. 3, bl. 2, sc. B, et. P, ap. 3, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Teo's Cafe
(591) Culori revendicate:maro. negru
 (531) Clasificare Viena:260118; 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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05988
(151) 01/09/2014
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO PLAY
 
(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 şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05989
(151) 01/09/2014
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO CRAZY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05993
(151) 01/09/2014
(732) NATURA S.R.L., Sat Sarbi, Jud.

Vrancea ,  627375,  Ţ IFEŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M. OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCURESTI

(540)

ÎNŢELEPTUL

(591) Culori revendicate:maro, bej, alb,
galben deschis, orange, verde, negru,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020107; 270508;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de compilare şi sistematizare
de informaţii prin intermediul unor baze de
date.
38 Telecomunicaţii.
39 Distributie, transport, etichetare, ambalare,
depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05971
(151) 01/09/2014
(732) S.C. INFOALIMENT S.R.L., Str.

Zmeului nr. 26, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

FRUITS VEGGIES

(591) Culori revendicate:negru, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

clase:
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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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05972
(151) 01/09/2014
(732) OSCAR EIGO GROUP S.R.L.,

Bdul. Independenţei, bl. D2, sc. B,
parter, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

OSCAR RESTAURANT

(591) Culori revendicate:crem, negru
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;

290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante; catering de alimente şi
băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05973
(151) 01/09/2014
(732) ROMSOFT S.R.L., Bdul. Chimiei nr.

2BIS, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

RomSoft

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

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

clase:
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 05995
(151) 01/09/2014
(732) S.C. GRANO PANE S.R.L., Str.

Hotel Dacia Sud, nr. 1, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA 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)

LAVO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servici de spălătorie auto.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05974
(151) 01/09/2014
(732) PAP PETER, Str. Ceahlău nr. 24, ap.

14, jud. Tg. Mureş, , MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

EU - RO MUSIC CLUB
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzarea emisiuntor de

televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
postă electronică, telex, teletext, fax, internet,
aflate în proprietate sau închiriate,
retransmiterea emisiunilor de televiziune pe
orice tip de suport.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; evenimene culturale şi
artistice; producerea emisiunilor de
televiziune şi radio, realizarea emisiunilor de
televiziune şi radio; servicii oferite de un
realizator tv, redactor tv, reporter tv şi radio,
editor tv, regizor tv, servicii video, audio,
iluminat artistic, imagine, înregistrari
magnetice, procesare, tehnoredactare,
machetare, scenografie, producerea de
videograme şi fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05975
(151) 01/09/2014
(732) T H E  G R E A T  W A L L

I N T E R N A T I O N A L
DEVELOPMENT COMPANY
S.R.L., Str. Erou Nicolae Iancu nr. 41
bis I, et. 2, ap. 3, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

THE GREAT WALL INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COMPANY
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,

gri, negru, albastru
(531) Clasificare Viena:070101; 210115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05997
(151) 01/09/2014
(732) VADUVA GABRIELA, Str. Uranus

nr. 2, bl. 2, sc. 3, ap, 7, Jud. Braşov, ,
SÎNPETRU 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)

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV TÂMPA
BRAŞOV
  
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;

260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, calendare, articole de birou, toate
acestea în domeniul sportiv.
35 Servicii de management pentru sportivi de
performanta; managementul afacerilor
sportivilor; publicitate referitoare la produsele

şi serviciile sportive proprii, prezentarea
acestor produse/servicii prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat.
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregatire sportivă;
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educatiă sportivă; publicare de reviste şi
reviste electronice în domeniul sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05998
(151) 01/09/2014
(732) VADUVA GABRIELA, Str. Uranus

nr. 2, bl. 2, sc. 3, ap, 7, Jud. Braşov, ,
SÎNPETRU 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)

BRAŞOV JUNIOR'S CUP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de management pentru sportivi de
performanţă; managementul afacerilor
sportivilor; publicitate referitoare la produsele
şi serviciile sportive proprii, prezentarea
acestor produse/servicii prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
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intermediul unui site web specializat.
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregătire sportivă;
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţia sportivă; publicare de reviste şi
reviste electronice în domeniul sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05999
(151) 01/09/2014
(732) VADUVA GABRIELA, Str. Uranus

nr. 2, bl. 2, sc. 3, ap, 7, Jud. Braşov, ,
SÎNPETRU 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)

BRAŞOV INDOOR CUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de management pentru sportivi de
performanţă; managementul afacerilor
sportivilor; publicitate referitoare la produsele
şi serviciile sportive proprii, prezentarea
acestor produse/servicii prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat.
41 Servicii de educaţie, instruire,

antrenamente şi pregatire sportivaă
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţia sportivă; publicare de reviste şi
reviste electronice în domeniul sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05976
(151) 01/09/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

SPASMOBIL fares 1929
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de formă de condiţionare;
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siropuri, tincturi, extracte, creme, unguente,
capsule, comprimate, uleiuri, ovule,
supozitoare, soluţii şi băuturi din plante
medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06000
(151) 01/09/2014
(732) PROFEANU VIRGIL, Calea

Plevnei, nr. 145B, bl. 4, et. 10, ap.
4102, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

La Bordei

(591) Culori revendicate:roşu închis
(pantone 200C), gri (pantone 427C),
lila deschis (pantone 663C), negru
(pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Piure de mere; caltaboş; lapte bătut;
shake-uri din lapte; băuturi din lapte, sau în
care predomină laptele; pate de ficat; chiftele
din cartofi; jeleuri de fructe; salate de fructe;
fructe gătite; gustări pe bază de fructe; fructe
glazurate; humus (pastă de năut); salate de
fructe; salate de legume; cârnaţi; gustări pe
bază de fructe; supe; tahini (pastă din seminţe
de susan); salate de legume; legume gătite;
frişcă bătută; snacksuri pe bază de cartofi.

30 Dulciuri cu migdale; băuturi pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe
bază de cafea; băuturi pe bază de ceai;
biscuiţi; pâine; turtă dulce; chifle de pâine;
chifle; blaturi de tort; torturi; turte de orez;
preparate pe bază de cereale; gustări pe bază
de cereale; sandwich-uri cu brânză; ciocolată;
băuturi din ciocolată cu lapte; băuturi din
ciocolată; iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri);
jeleuri de fructe (dulciuri); turtă dulce;
îngheţată; ceai cu gheaţă; jeleuri din fructe
(dulciuri); lemn dulce (dulciuri); macaroane;
macaroane (patiserie); biscuiţi de malţ;
prăjiturele cu orez; gustări pe bază de orez;
chifle; sandwich-uri; şerbeturi (îngheţată);
şerbet (îngheţată); cheai cu gheaţă; băuturi din
cacao cu lapte; băuturi pe bază de cacao;
băuturi din cafea cu lapte; dulciuri; prăjiturele;
biscuiţi crocanţi; îngheţată; îngheţate
comestibile; plăcinte cu carne; spume de
ciocolată; spume de desert (dulciuri); clătite;
paste; produse de patiserie; produse de
patiserie; produse de patiserie; pateuri
(produse de patiserie); biscuiţi; prăjiturele;
plăcinte; plăcinte cu carne; pizza; budinci;
tarte; iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri); iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri); produse de
cofetărie; murături; sosuri pentru salate;
snacks-uri; alimente gătite, toate conţinând
carne de pasăre; sandwich-uri din pui;
caserole de pui; sandvişuri cu carne, porc,
peşte şi pui.
32 Băuturi din aloe vera, non-alcoolice;
aperitive, non-alcoolice; cocktail-uri
non-alcoolice; băuturi din suc de fructe
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare din
fructe non-alcoolice; băutură răcoritoare din
ghimbir; bere de ghimbir; must de struguri,
nefermentat; băuturi pe bază de miere
non-alcoolice; suc de fructe; Kvass (băutură
non-alcoolică); limonade; must; nectare din
fructe non-alcoolice; băuturi non-alcoolice;
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extrase din fructe, non-alcoolice; băuturi
non-alcoolice pe bază de sucuri de fructe;
băuturi non-alcoolice, pe bază de miere;
şerbeturi (băuturi); suc de fructe rece
(băutură); smoothies; şerbet (băutură); sucuri
de legume (bă uturi).
33 Cocktail-uri.
41 Servicii de disk jockey; servicii de
discotecă; organizarea balurilor; planificarea
petrecerilor (distracţie); furnizarea de servicii
de karaoke.
43 Servicii de bar; cantine; catering de
alimente şi băuturi; închirierea scaunelor,
meselor, feţelor de masă, paharelor;
restaurante; restaurante cu auto-servire;
restaurante cu autoservire; snack-bar-uri

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06001
(151) 01/09/2014
(732) S.C. ORIZONT S.A., Str. Lt. N. Popp

(fosta Gruiului nr. 1), nr. 32, Jud.
Argeş, 115100, CÂMPULUNG
ROMANIA 

(540)

Orizont

 
(531) Clasificare Viena:260408; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05977
(151) 01/09/2014
(732) EMAE DAVOUD, Str. Copăceni nr.

5, bl. L20, ap. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOTUL PANA IN 5 LEI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06004
(151) 01/09/2014
(732) S.C. INTER EXPRES S.R.L., Str.

Negru Vodă, nr. 204, Jud. Argeş,
115100, CÂMPULUNG ROMANIA

(540)

INTER EXPRES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05978
(151) 01/09/2014
(732) Bayer HealthCare LLC, Bayer Road,

100, 15205, Pittsburgh S.U.A. PA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

FĂRĂ COD
  
(531) Clasificare Viena:241521; 260418;

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

clase:

5 Reactivi medicali de diagnosticare pentru
analizarea fluidelor corporale.

10 Instrumente medicale de diagnosticare
pentru analiză fluidelor corporale; dispozitive

medicale pentru obtinerea probelor de sange
casete conţinând reactivi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05979
(151) 01/09/2014
(732) MORAR AUREL, Str.- la 2

Ciocîrliei nr. 6, bl. 1, ap. 12, ,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

MAURT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


