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Cereri Mărci publicate în data de 12.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03102
02/05/2014 ARGOS DISTRIBUTION S.R.L. Dandelion

2 M 2014
03103

02/05/2014 BRĂTESCU ION BRIO SONORES

3 M 2014
03104

03/05/2014 ASOCIATIA CULTURALĂ
BYZANTION ONG

BYZANTION

4 M 2014
03105

03/05/2014 ASOCIATIA CULTURALĂ
BYZANTION ONG

Asociaţia culturală BYZANTION

5 M 2014
03106

05/05/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Tot ceea ce ne conectează

6 M 2014
03107

05/05/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Viaţa merită trăită

7 M 2014
03108

05/05/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Sharuieşte fiecare moment

8 M 2014
03109

05/05/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Momente împreună

9 M 2014
03110

05/05/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Experienţe împreună

10 M 2014
03111

05/05/2014 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

MedExpecto

11 M 2014
03112

05/05/2014 S.C. STIZO S.A. STIZO S.A.

12 M 2014
03113

05/05/2014 KM Licensing S.A.R.L. KAZAM

13 M 2014
03114

05/05/2014 S.C. MARATHON
DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

MARATHON DISTRIBUTION
GROUP

14 M 2014
03116

05/05/2014 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL PESTELUI

15 M 2014
03117

05/05/2014 STAN IOAN OVIDIU Codlea Info

16 M 2014
03118

05/05/2014 S.C. MINET CONF S.R.L. somnomed

17 M 2014
03119

05/05/2014 CĂTĂLIN MIHALACHE Ziua Familiei este in fiecare zi !

18 M 2014
03120

05/05/2014 Johnson & Johnson CLEAN & CLEAR
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19 M 2014
03121

05/05/2014 S.C. CRAMELE RECAS S.A. DOMENIILE RECAŞ

20 M 2014
03122

05/05/2014 S.C. CRAMELE RECAS S.A. TE IUBESC

21 M 2014
03123

05/05/2014 PAVLENCO IRINA ELISABETA SWEET KISS

22 M 2014
03124

05/05/2014 S.C. CRAMELE RECAS S.A. Te iubesc SOFT & FRUITY limited
edition Roşu demidulce

23 M 2014
03125

05/05/2014 S.C. SCHENKER ROMTRANS
S.A.

ROMTRANS

24 M 2014
03126

05/05/2014 S.C. HEADVERTISING S.R.L. re:fresh romania

25 M 2014
03127

05/05/2014 S.C. HEADVERTISING S.R.L. Upgrade Romania

26 M 2014
03128

05/05/2014 S.C. HEADVERTISING S.R.L. SHORTCUT

27 M 2014
03129

05/05/2014 S.C. SUCCEDO ENTERPRISE
SOLUTIONS S.R.L.

S

28 M 2014
03130

05/05/2014 S.C. ELJ VATRA S.R.L. MEGA MALL

29 M 2014
03131

05/05/2014 CATRUNA EMIL CALCAREUM

30 M 2014
03132

05/05/2014 CATRUNA EMIL ALGA CALCAROASA

31 M 2014
03133

05/05/2014 BOŢOCAN MARIA MIRABELA
MĂNĂSTIREANU
MANUELA-CORINA

Feel Dare Sing

32 M 2014
03134

05/05/2014 EMOTIONS BY MOTION S.R.L. EMOTIONS BY MOTION

33 M 2014
03135

05/05/2014 BELEN INTERNATIONAL
TRADING S.R.L.

ROYALFLEX

34 M 2014
03136

05/05/2014 S.C. ALEVIA S.R.L. Ginkana Memento

35 M 2014
03137

05/05/2014 S.C. CLICK TOP
MANAGEMENT S.R.L.

PÂINEA DACILOR

36 M 2014
03138

05/05/2014 Doctor' s Associates Inc. SUBWAY
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(210) M 2014 03102
(151) 02/05/2014
(732) ARGOS DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. Gloriei nr. 1, ap. 15, judeţul
Neamţ, 615200, TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

Dandelion

  

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

1 Derivat pe bază de ceară de albine pentru
emulsifiere folosit la fabricarea preparatelor
cosmetice (substanţe chimice de uz industrial).
3 Săpunuri; săpun în calupuri; săpunuri pentru
mâini; săpun pentru igienă personală; săpun
de uz casnic; săpunuri pentru îngrijirea
corporală.
4 Ceară (materie prima); ceară de albine;
ceară de albine folosită la fabricarea
lumânărilor; ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor; ceară de albine
folosită la fabricarea produselor cosmetice;
lumânări; lumânări parfumate; lumânări
pentru masă; lumini de crăciun (lumânări);
lumânări parfumate pentru aromaterapie;
lumânări în formă de fructe; lumânări pentru
pomi de crăciun; lumânări cu aromă de mosc;
lumânări utilizate pentru iluminare pe timp de
noapte.
5 Lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic;
suplimente alimentare pe bază de laptişor de
matcă; propolis pentru uz farmaceutic;
suplimente alimentare pe bază de propolis;
suplimente alimentare pe bază de polen.
7 Echipament pentru agricultură, grădinărit şi
silvicultură (maşini şi maşini unelte).
8 Unelte pentru agricultură, grădinărit şi

peisagistică acţionate manual.
11 Aparate pentru filtrarea polenului.
20 Figurine din ceară; ceară gofrată pentru
stupi; modele ornamentale realizate din ceara;
figurine de animale (ornamente) confecţionate
din ceară; statui din lemn, ceara, gips sau
plastic; stupi de albine; rame pentru stupi;
rafturi de stupi; fundaţii de fagure pentru
stupi.
29 Polen preparat pentru alimentaţie.
30 Miere; miere naturală; miere (pentru
alimentaţie); miere cu plante aromatice; miere
biologică pentru consum uman; ceară de
albine (cuprinse în această clasă); lăptişor de
matcă (nu pentru uz medical); propolis;
propolis de uz alimentar; oţet din vin.
31 Albine; polen de albine (neprocesat); polen
de albine (brut); preparate alimentare pentru
albine; substanţe de alimentare pentru albine;
polen de albine fiind materie prima pentru uz
industrial; polen (materie primă)
32 Băuturi nealcoolice.
33 Vin; vinuri; vin alb; vin roşu; vin fiert;
vinuri spumante; vin spumant; vin slab
alcoolizat; punci de vin; vin pentru gătit;
băuturi care conţin vin (spriţuri); piquette
(băutură pe bază de vin)
35 Comert şi servicii de informare a
consumatorilor; furnizare de informaţii în
materie de comert; administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amanuntul;
furnizarea de informaţii referitoare la comerţul
exterior; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; servicii de
furnizare de informaţii privind comerţul
exterior; informare şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior; gestiunea afacerilor de
comert cu amănuntul pentru terţi; servicii de
comert electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin retele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
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vânzare.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de informare cu privire la
agricultură; servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură;
servicii de consiliere cu privire la agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03103
(151) 02/05/2014
(732) BRĂTESCU ION, Str. 31 August nr.

5, bl. A, ap 18, Chişinău, MD-2084,
C R I C O V A  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BRIO SONORES

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03104
(151) 03/05/2014
(732) ASOCIATIA CULTURALĂ

BYZANTION ONG, Str. Iarmaroc
nr. 19, judeţul Iaşi, 700198, IAŞI
ROMANIA 

(540)

BYZANTION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de muzică şi interpretare de
muzică şi canto; organizare de concerte
muzicale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03105
(151) 03/05/2014
(732) ASOCIATIA CULTURALĂ

BYZANTION ONG, Str. Iarmaroc
nr. 19, judeţul Iaşi, 700198, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Asociaţia culturală BYZANTION

  
(531) Clasificare Viena:070101; 270508;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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9 Înregistrări muzicale (suporturi magnetice).
16 Manuale de muzică; cărţi de muzică.
3 5  P r o m o v a r e  ( p u b l i c i t a t e )  d e
concerte;publicare de reviste.
38 Difuzarea de muzică (difuzare de programe
radio sau tv).
39 Organizare de călătorii în străinatate în
scopuri culturale.
41 Prezentare de concerte muzicale;
organizare şi coordonare de concerte; editare
muzicală; formare muzicală; înregistrări de
muzică; cursuri de muzică; producţia de
muzică; activităţi culturale; organizarea de
spectacole culturale; furnizare de activităţi
culturale; ateliere organizate în scopuri
culturale; organizarea de evenimente culturale
şi artistice; organizarea de spectacole în
scopuri culturale; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale; organizarea de congrese în
scopuri culturale; organizare de evenimente în
scopuri culturale; organizarea de competiţii în
scopuri culturale; organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale; publicare de
cărţi; publicare de texte muzicale; publicare
de lucrări muzicale; publicare de partituri
muzicale; publicare şi editare de cărţi;
publicare de cărţi .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03106
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Tot ceea ce ne conectează

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

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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03131
(151) 05/05/2014
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

5 Suplimente alimentare, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
preparate farmaceutice şi de uz veterinar.
31 Produse agricole, horticole, forestiere si
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe si legume proaspete; seminţe, plante si
flori naturale; mâncare pentru animale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03132
(151) 05/05/2014
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALGA CALCAROASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari,
preparate farmaceutice.
31 Produse agricole, horticole, forestiere si
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe si legume proaspete; seminţe, plante si
flori naturale; mâncare pentru animale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03133
(151) 05/05/2014
(732) BOŢOCAN MARIA MIRABELA,

Str. Rennes nr. 13, ap. 2, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(732) M Ă N Ă S T I R E A N U
M A N U E L A - C O R I N A ,  S t r .
Semaforului nr. 30, sc.B, et. 1, ap. 45,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Feel Dare Sing

 
(531) Clasificare Viena:160104; 160125;

250706; 270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
aticole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
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material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03107
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Viaţa merită trăită

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03134
(151) 05/05/2014
(732) EMOTIONS BY MOTION S.R.L.,

Str. Echinocţiului nr. 31C, judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

EMOTIONS BY MOTION

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:011523; 270113;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03108
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Sharuieşte fiecare moment

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03109
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Momente împreună

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 03135
(151) 05/05/2014
(732) BELEN INTERNATIONAL

TRADING S.R.L., P-ţa Alba Iulia nr.
7, bl. 16, ap. 38, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROYALFLEX

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, în special saltele; saltele de pat; paturi;
perne; mobilier tapiţat; mobilier şi piese,
racorduri şi accesorii pentru acestea.
24 Lenjerie de pat; tapiţerii (material textil).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03110
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Experienţe împreună

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

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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 03122
(151) 05/05/2014
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

TE IUBESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03136
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Ginkana Memento

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03123
(151) 05/05/2014
(732) PAVLENCO IRINA ELISABETA,

Str. Constructorilor nr. 14, bl. H3, sc.
1, ap. 36, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

SWEET KISS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03114
(151) 05/05/2014
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Şos. Bucureşti-Urziceni, nr. 89, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MARATHON DISTRIBUTION GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

270508; 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; ote, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03124
(151) 05/05/2014
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Te iubesc SOFT & FRUITY limited
edition Roşu demidulce

(591) Culori revendicate:negru, roşu, roz
deschis, albastru

(531) Clasificare Viena:020901; 250119;
270508; 270512; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în perioada
 02-05.05.2014

12

(210) M 2014 03125
(151) 05/05/2014
(732) S.C. SCHENKER ROMTRANS

S.A., Calea Rahovei nr. 196, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMTRANS

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

35 Organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercialşi publicitar; servicii de import
export şi alte servicii comerciale.
37 Servicii de întreţinere şi reparare a
containerelor şi a ambalajelor.
39 Servicii în domeniul transportului şi
expeditiilor inteme şi internationale; colectare,
depozitare şi distribuire de mărfuri; închirierea
de containăre şi ambalaje; navlosiri
(închirierea unui vas).
41 Organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
cultural.
45 Servicii juridice, asistenţă juridică şi
reprezentare juridică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03126
(151) 05/05/2014
(732) S.C. HEADVERTISING S.R.L., Str.

Uranus nr. 150, et. 1, Biroul nr. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

re:fresh romania

  
(531) Clasificare Viena:241508; 241513;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03116
(151) 05/05/2014
(732) CUZDRIOREANU MARIAN

CONSTANTIN, Aleea Barajul
Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap.
65, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

29 Carne, peşte 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03137
(151) 05/05/2014
(732) S.C. CLICK TOP MANAGEMENT

S.R.L., Str. Izvorani I nr. 6, judeţul
Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

PÂINEA DACILOR

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

030108; 030124; 040303; 270502;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03127
(151) 05/05/2014
(732) S.C. HEADVERTISING S.R.L., Str.

Uranus nr. 150, et. 1, Biroul nr. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Upgrade Romania

(531) Clasificare Viena:241507; 241508;
270116; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03128
(151) 05/05/2014
(732) S.C. HEADVERTISING S.R.L., Str.

Uranus nr. 150, et. 1, Biroul nr. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHORTCUT
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(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270512;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03117
(151) 05/05/2014
(732) STAN IOAN OVIDIU, Str. 9 Mai, bl.

20, sc. C, ap. 16, Jud. Braşov, ,
CODLEA ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Codlea Info

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

(531) Clasificare Viena:070101; 240105;
240117; 240905; 270301; 270315;
290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neinduse în alte dase; 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 (neinduse în alte dase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03129
(151) 05/05/2014
(732) S.C. SUCCEDO ENTERPRISE

SOLUTIONS S.R.L., Bd. 1
Decembrie 1918 nr. 27A, bl. PM73,
sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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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.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03118
(151) 05/05/2014
(732) S.C. MINET CONF S.R.L., Str.

Depozitelor nr. 12, Judeţul Vâlcea,
240380, RAMNICU VALCEA
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)

somnomed

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:011511; 270501;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03130
(151) 05/05/2014
(732) S.C. ELJ VATRA S.R.L., Str. Barbu

Văcărescu nr. 301-311, et. 3, biroul nr.
7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MEGA MALL

(591) Culori revendicate:auriu, platinum,
negru

(531) Clasificare Viena:261113; 270524;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03111
(151) 05/05/2014
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, One Procter & Gamble
Plaza, 45202, CINCINNATI S.U.A.
OHIO

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MedExpecto

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri şi spumă de mâini.
5 Preparate farmaceutice, preparate igienice
pentru scopuri medicale; substanţe pentru
tratamentul preventiv şi alinarea tusei,
răcelilor şi altor dereglări şi tulburări ale

sistemului respirator şi condiţiilor similare;
dulciuri medicamentoase incluzand dropsuri
pentru gât şi pentru tuse, bomboane pentru
dureri în gât; inhalatoare umplute cu preparate
farmaceutice, pentru alinarea tusei, răcelii şi
simptomelor de gripă; calmante locale,
unguente şi creme medicamentoase, sprayuri
nazale şi preparate decongestionante;
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru sugari.
30 Dulciuri nemedicamentoase, pastile, gumă
de mestecat nemedicamentoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03119
(151) 05/05/2014
(732) CĂTĂLIN MIHALACHE, Str.

Aurora nr. 36, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Ziua Familiei este in fiecare zi !

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03120
(151) 05/05/2014
(732) Johnson & Johnson, One Johnson &

Johnson Plaza,, 08933-7001, NEW
BRUNSWICK S.U.A. NEW JERSEY

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

(540)

CLEAN & CLEAR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice şi de toaletă pentru
curăţarea şi îngrijirea pielii şi a părului.
5 Preparate medicinale pentru tratarea
afecţiunilor pielii şi ale părului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03112
(151) 05/05/2014
(732) S.C. STIZO S.A., Str. Castanului nr.

3B, judeţul Brăila, 810454, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

STIZO S.A.

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:150709; 150721;

260103; 270511; 290112;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03121
(151) 05/05/2014
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

DOMENIILE RECAŞ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03138
(151) 05/05/2014
(732) Doctor' s Associates Inc., South

Royal Poinciana Blvd, nr. 700, STE
500, 33166, Miami Springs S.U.A. FL

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str.Polonă
nr.155. bl.15, ap.19, sector 1
BUCURESTI

(540)

SUBWAY

 (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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03113
(151) 05/05/2014
(732) KM Licensing S.A.R.L., rue

Principale  nr .  64,  L-5367,
SCHUTTRANGE LUXEMBOURG 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KAZAM

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:010102; 270507;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile şi accesorii pentru
telefoane mobile incluse în clasa 09, incluzând
protecţii pentru ecranele telefoanelor mobile,
huse personalizabile pentru telefoane mobile
(skin cases), carcase tip carapace pentru
telefoane mobile (shell cases); carcase dure
pentru telefoane mobile (hard cases), carcase
cu capac pentru telefoane mobile (flip cases),
baterii pentru telefoane mobile; încărcătoare
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile; căşti pentru cap
(headphones), căşti pentru urechi (earphones).
38 Servicii de telecomunicaţii pentru telefoane
mobile.

˜˜˜˜˜˜˜
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