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Cereri Mărci publicate în 10.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03832
02/06/2014 CROZU ANDREI CANNI Nail Systems

2 M 2014
03833

02/06/2014 CROZU ANDREI CHU JIE

3 M 2014
03834

02/06/2014 CROZU ANDREI GDCOCO

4 M 2014
03835

02/06/2014 CROZU ANDREI Lidan

5 M 2014
03836

02/06/2014 S.C. WISH COMES TRUE
S.R.L.

ANCUTA

6 M 2014
03837

02/06/2014 S.C. ANTIBIOTICE S.A. Imipenem Cilast Atb

7 M 2014
03838

02/06/2014 CROZU ANDREI O.C.S

8 M 2014
03839

02/06/2014 POSTELNICESCU-DIACONU
PAUL-OCTAVIAN

ZMEURA BIO RASFATUL
SANATOS

9 M 2014
03840

02/06/2014 CIOROIANU BOGDAN MobiParts COMPONENTE SI
ACCESORII GSM

10 M 2014
03841

02/06/2014 CIOROIANU BOGDAN gsmnet

11 M 2014
03842

02/06/2014 ASOCIATIA CAMPIONII VIETII SPERANTA PRINDE VIAŢA

12 M 2014
03843

02/06/2014 ASOCIATIA CAMPIONII VIETII ASOCIAŢIA CAMPIONII VIEŢII

13 M 2014
03844

02/06/2014 S.C. IZVOR M.D. CRÎNGU
S.R.L.

CRĂNGU APĂ DE IZVOR
PURITATEA APEI

14 M 2014
03845

02/06/2014 S.C. CAREMIL IMPEX S.R.L. evrikar Parte a Grupului Tester

15 M 2014
03846

02/06/2014 S.C. CAREMIL IMPEX S.R.L. BOOM Centru de Daune Auto

16 M 2014
03847

02/06/2014 BARHALESCU
CRISTIAN-GHEORGE

DIRECT AEROPORT

17 M 2014
03848

02/06/2014 S.C. ALBACOM BIZ S.R.L. ProCart
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18 M 2014
03849

02/06/2014 S.C. TITAN S.A. PENTRU CĂ IUBEŞTI SĂ GĂTEŞTI

19 M 2014
03850

02/06/2014 S.C. NOREBO S.R.L. NOREBO SALON JOCURI
ELECTRONICE

20 M 2014
03851

02/06/2014 CREDIUS IFN S.A.

21 M 2014
03852

02/06/2014 BALOMIRI PAUL-ALEXANDRU BringMe.App

22 M 2014
03853

02/06/2014 S.C. STONEREX S.R.L. STONEREX

23 M 2014
03854

02/06/2014 S.C. GRAFFITI RED S.R.L. Neam legat

24 M 2014
03855

02/06/2014 S.C. GRAFFITI RED S.R.L. ne-am trezit

25 M 2014
03857

02/06/2014 TRIPLU AVANTAJ S.R.L. TRIPLU AVANTAJ

26 M 2014
03862

02/06/2014 ALEXANDRU COSTIN
CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI

CCT INNOVATION

27 M 2014
03863

02/06/2014 S.C. SEARCH CHEMICALS
S.R.L.

POWER X

28 M 2014
03864

02/06/2014 S.C. FASHION CULTURE S.R.L. DRESSBOX

29 M 2014
03865

02/06/2014 VEZETEU IONICA SIMONA Dr. BIO

30 M 2014
03866

02/06/2014 S.C. ROMPAK S.R.L. PIŢĂ ŢĂRĂNEASCĂ

31 M 2014
03867

02/06/2014 S.C. RCB ELECTRO 97 S.A. RCB ELECTRO 97

32 M 2014
03869

02/06/2014 S.C. AMALT COM S.R.L. AMALT TRAINING ems studio

33 M 2014
03870

02/06/2014 S.C. DALRO S.A. SOPHIE HandBags

34 M 2014
03871

02/06/2014 ME 2 YOU MARKET S.R.L. Me 2 You BIJUTERII CREATE
PENTRU TINE.

35 M 2014
03872

02/06/2014 S.C. SELLA MEDICAL S.R.L. ALCOSEPT
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36 M 2014
03873

02/06/2014 S.C. TERAPLAST S.A. TERACOTA BISTRITA made by
TERAPLAST since 1896

37 M 2014
03874

02/06/2014 CERTSIGN S.A. trust4MOBILE

38 M 2014
03875

02/06/2014 CERTSIGN S.A. trust4MOBILE

39 M 2014
03876

02/06/2014 CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L.

CRYSTAL DENTAL CLINIC SMILE
YOUR WAY

40 M 2014
03877

02/06/2014 ACHIM MIRELA CORINA Valea Fericirii
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(210) M 2014 03832
(151) 02/06/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CANNI Nail Systems

(531) Clasificare Viena:031301; 270501;
270511;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03833
(151) 02/06/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHU JIE

(531) Clasificare Viena:270512; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03834
(151) 02/06/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GDCOCO

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03835
(151) 02/06/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lidan

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03836
(151) 02/06/2014
(732) S.C. WISH COMES TRUE S.R.L.,

Str. Primăverii nr. 35, Judeţul Ilfov, ,
BĂLĂCEANCA ROMANIA 

(540)

ANCUTA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03837
(151) 02/06/2014
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Imipenem Cilast Atb

  
(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
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03838
(151) 02/06/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

O.C.S

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03839
(151) 02/06/2014
(732) POSTELNICESCU-DIACONU

PAUL-OCTAVIAN, Str. Principală
nr. 298, Judeţul Argeş, 117250,
CIOFRINGENI ROMANIA 

(540)

ZMEURA BIO RASFATUL SANATOS

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:040501; 050708;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Fructe proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03866
(151) 02/06/2014
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

PIŢĂ ŢĂRĂNEASCĂ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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 făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă de
răcit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03867
(151) 02/06/2014
(732) S.C. RCB ELECTRO 97 S.A., Str.

Sigmirului nr. 17, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 420158, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

RCB ELECTRO 97

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03840
(151) 02/06/2014
(732) CIOROIANU BOGDAN, Str.

Izvorului nr. 96, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MobiParts COMPONENTE SI
ACCESORII GSM

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare, dezvoltare şi întreţinere site-web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03841
(151) 02/06/2014
(732) CIOROIANU BOGDAN, Str.

Izvorului nr. 96, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

gsmnet
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(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(orange), roşu

(531) Clasificare Viena:250703; 260725;
270501; 290113;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, comerţ on line.
42 Creare, dezvoltare şi intreţinere site-web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03845
(151) 02/06/2014
(732) S.C. CAREMIL IMPEX S.R.L., Sat

Valea Lupului nr. 10, DN 28, Jud. Iaşi,
, COMUNA VALEA LUPULUI
ROMANIA 

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

(540)

evrikar Parte a Grupului Tester

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:130117; 140709;

270501; 270524; 290112;  
(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 învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 03842
(151) 02/06/2014
(732) ASOCIATIA CAMPIONII VIETII,

Str. Drm. Campeni nr. 76C, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPERANTA PRINDE VIAŢA
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(591) Culori revendicate:albastru, bej, gri
(531) Clasificare Viena:050320; 270501;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03846
(151) 02/06/2014
(732) S.C. CAREMIL IMPEX S.R.L., Sat

Valea Lupului nr. 10, DN 28, Jud. Iaşi,
, COMUNA VALEA LUPULUI
ROMANIA 

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

(540)

BOOM Centru de Daune Auto

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

260422; 270501; 290112;  

(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 învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 03847
(151) 02/06/2014
(732) B A R H A L E S C U

CRISTIAN-GHEORGE ,  Str .
Pescarilor nr. 26, bl. MZ11, sc. A, et.
5, ap. 21, Jud. Constanţa, ,
MANGALIA 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)

DIRECT AEROPORT

  
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;

260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03869
(151) 02/06/2014
(732) S.C. AMALT COM S.R.L., Str.

Drumul Potcoavei nr. 23A, judeţul
I l fov,  77190,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

AMALT TRAINING ems studio

  
(531) Clasificare Viena:261108; 261112;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03848
(151) 02/06/2014
(732) S.C. ALBACOM BIZ S.R.L., Str.

Bucureşti nr. 88, Jud. Alba, , ALBA
IULIA 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)

ProCart

(591) Culori revendicate:verde, alb, gri
închis

(531) Clasificare Viena:260407; 270501;
270515; 290113;  

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

1 Hârtie fotografică.
2 Cerneală pentru imprimare; cerneală (toner)
pentru fotocopiatoare; tonere (cerneală) pentru
fotocopiatoare; paste de imprimante
(cerneală); cartuse de toner, umplute pentru
imprimante şi fotocopiatoare.
16 Cutii din carton sau hârtie; hârtie de
ambalat; plase conice din hârtie; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); panglici de cerneală pentru imprimante
de computer.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor: hârtie fotografică, cerneală
pentru imprimare, cerneală (toner) pentru
fotocopiatoare, tonere (cerneală) pentru
fotocopiatoare, paste de imprimante
(cerneală), cartuse de toner, umplute pentru
imprimante şi fotocopiatoare, panglici de

cerneală pentru imprimante de computer
(exceptând transportul) permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă, sau
prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse;
informaţii.
39 Servicii de transport, ambalare, depozitare
şi distributia produselor: h?rtie fotografica,
cerneala pentru imprimare, cerneala [toner]
pentru fotocopiatoare, tonere [cerneala] pentru
fotocopiatoare, paste de imprimante
[cerneala], cartuse de toner, umplute pentru
imprimante şi fotocopiatoare, panglici de
cerneala pentru imprimante de computer.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03849
(151) 02/06/2014
(732) S.C. TITAN S.A., Str. Cernica nr.

119, Judeţul Ilfov, 077145,
PANTELIMON ROMANIA 

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

(540)

PENTRU CĂ IUBEŞTI SĂ GĂTEŞTI

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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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 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor din clasa 30, pentru a
permiteclienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03870
(151) 02/06/2014
(732) S.C. DALRO S.A., Prelungirea Sos.

Giurgiului nr. 33A, judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(540)

SOPHIE HandBags

 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Genţi, poşete, portofele, curele şi alte
produse din piele naturală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03850
(151) 02/06/2014
(732) S.C. NOREBO S.R.L., Str. Lazăr

Gheorghe, nr. 36-40; Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

NOREBO SALON JOCURI
ELECTRONICE

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

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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03871
(151) 02/06/2014
(732) ME 2 YOU MARKET S.R.L., Str.

Popa Nicolae nr. 3, bl. 32, sc. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Me 2 You BIJUTERII CREATE
PENTRU TINE.

(591) Culori revendicate:maro (pantone
465C, 7502C, 7527C), kaki (pantone
4515C), gri (pantone cool gray10C,
pantone cool gray 4C), mov (pantone
663C)

(531) Clasificare Viena:170202; 170217;
270508; 270711; 290115;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului,
(solicităm protecţie pentru toata clasa de

produse incluse în lista alfabetică)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, (solicităm protecţie pentru toata
clasa de servicii incluse în lista alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03843
(151) 02/06/2014
(732) ASOCIATIA CAMPIONII VIETII,

Str. Drm. Campeni nr. 76C, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA CAMPIONII VIEŢII

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, bej,
portocaliu, verde, roşu, galben

(531) Clasificare Viena:240501; 250708;
260115; 260118; 260205; 261112;
270512; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
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sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03851
(151) 02/06/2014
(732) CREDIUS IFN S.A., Bdul. Pipera nr.

1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 3+4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde (pantone
802U), negru (pantone Black U)

(531) Clasificare Viena:040505; 040515;
290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03872
(151) 02/06/2014
(732) S.C. SELLA MEDICAL S.R.L., Str.

Eternităţii nr. 2, judeţul Giurgiu, ,
BÎCU ROMANIA 

(540)

ALCOSEPT

(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 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03853
(151) 02/06/2014
(732) S.C. STONEREX S.R.L., Str. Banul

Dumitrache nr. 4, sector 2, 023765,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STONEREX
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(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Construcţii (materiale nemetalice); panouri
nemetalice pentru construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03873
(151) 02/06/2014
(732) S.C. TERAPLAST S.A., 'PARCUL

INDUSTRIAL TERAPLAST'
amplasat in extravilanul mun. Bistrita,
DN 15A, km 45+500, jud. Bistrita
Nasaud, , BISTRITA ROMANIA 

(540)

TERACOTA BISTRITA made by
TERAPLAST since 1896

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260304; 270501;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente

nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03844
(151) 02/06/2014
(732) S.C. IZVOR M.D. CRÎNGU S.R.L.,

Sat Crîngu, Str. Principală nr. 2,
Judeţul Constanţa, , COMUNA ION
CORVIN ROMANIA 

(540)

CRĂNGU APĂ DE IZVOR PURITATEA
APEI

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:010105; 061905;

250119; 270501; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03854
(151) 02/06/2014
(732) S.C. GRAFFITI RED S.R.L., Str.

Iordache Golescu nr. 17, et. 5, camera
4,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Neam legat

(591) Culori revendicate:magenta, bleu,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:260405; 260418;
270519; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03855
(151) 02/06/2014
(732) S.C. GRAFFITI RED S.R.L., Str.

Iordache Golescu nr. 17, et. 5, camera
4,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ne-am trezit

(591) Culori revendicate:magenta, bleu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03874
(151) 02/06/2014
(732) CERTSIGN S.A., Şos. Olteniţei nr.

107A, Corp C1, et. 1, Camera 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

trust4MOBILE

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270315; 270711;

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

clase:
9 Suporturi de înregistrare magnetice, optice
sau altele asemenea preânregistrate (discuri,
benzi, cartuşe-role) cu programe software;
produse software; programe de computer
pentru prelucrarea datelor şi pentru utilizare în
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managementul bazelor de date, pentru
autorizarea accesului în baza de date;
programe de baze de date; baze de date;
programe pentru computer, software
descărcabil; echipamente şi dispozitive pentru
prelucrarea informaţiei şi stocarea de date;
echipamente, dispozitive şi software destinate
echipamentelor mobile (de ex. telefoane,
tablete) ce realizează criptarea apelurilor de
voce şi a mesajelor text; calculatoare şi alte
echipamente informatice; echipamente de
înregistrare şi reproducere audio-video,
echipamente şi aparate telefonice editoare de
texte; publicaţii electronice descărcabile. 
35 Activităţi de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul;
publicitatea prin reţele informatice; servicii de
reprezentare media; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicari scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
gestiunea afacerilor comerciale; compilarea
informatiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; administraţie comercială; consiliere
în organizarea şi conducerea afacerilor;
consiliere în probleme de personal; relaţii
publice; activităţi publicitare; organizare de
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar;
prezentare de produse, echipamente, servicii,
în expoziţii; activităţi de birou; managementul
comenzilor; 2ss.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
reţele de telecomunicaţii mobile cu criptarea
apelurilor de voce şi a mesajelor text;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistată de calculator; comunicaţii

prin terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea semnăturilor
electronice; registratura electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunica în
reţele; servicii da informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii; închirierea timpilor de acces
la un centru conţinând baze de date. 
39 Servicii de arhivare şi de recuperare de
date.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software pentru calculatoare;
activităţi de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client); servicii ştiinţifice şi
tehnologice de cercetare, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software pentru
criptarea apelurilor de voce şi a mesajelor
text; servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la bănci de date şi aplicaţii
referitoare la acestea; reconstituirea bazelor de
date; duplicarea programelor; activităţi de
consultanţă în tehnologia informaţiei;
instalarea de software; actualizarea şi
mentenanţă de software pentru computere;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computere; închiriere de computere şi de
software de computer; compilarea
programelor de procesare a datelor;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea,
găzduirea şi mentenanţa siturilor informatice
(situri web), furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, alte activităţi conexe;
închirierea serverelor web; servicii
informatice referitoare la protecţia
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programelor servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - it security; proiectare
şi implementare de solutii de securitate în
tehnologia informaţiei - it security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; închiriere de programe
pentru calculator. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03875
(151) 02/06/2014
(732) CERTSIGN S.A., Şos. Olteniţei nr.

107A, Corp C1, et. 1, Camera 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Valea Buzăului nr. 10, bl. G30,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

trust4MOBILE

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:270522; 270711;

290112;  

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

9 Suporturi de înregistrare magnetice, optice
sau altele asemenea preânregistrate (discuri,
benzi, cartuşe-role) cu programe software;
produse software; programe de computer
pentru prelucrarea datelor şi pentru utilizare în
managementul bazelor de date, pentru
autorizarea accesului în baza de date;
programe de baze de date; baze de date;
programe pentru computer, software
descărcabil; echipamente şi dispozitive pentru
prelucrarea informaţiei şi stocarea de date;
echipamente, dispozitive şi software destinate
echipamentelor mobile (de ex. telefoane,
tablete) ce realizează criptarea apelurilor de
voce şi a mesajelor text; calculatoare şi alte
echipamente informatice; echipamente de
înregistrare şi reproducere audio-video,
echipamente şi aparate telefonice editoare de
texte; publicaţii electronice descărcabile. 
35 Activităţi de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul;
publicitatea prin reţele informatice; servicii de
reprezentare media; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicari scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
gestiunea afacerilor comerciale; compilarea
informatiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; administraţie comercială; consiliere în
organizarea şi conducerea afacerilor;
consiliere în probleme de personal; relaţii
publice; activităţi publicitare; organizare de
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar;
prezentare de produse, echipamente, servicii,
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în expoziţii; activităţi de birou; managementul
comenzilor; 2ss.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
reţele de telecomunicaţii mobile cu criptarea
apelurilor de voce şi a mesajelor text;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistată de calculator; comunicaţii
prin terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea semnăturilor
electronice; registratura electronică;
transmisii vocale, comunicaţii telefonice;
servicii de radiotelefonie mobilă; reţele
informatice; identificarea subiecţilor care
comunica în reţele; servicii da informare şi de
consultanţă  tehnică  referitoare la
telecomunicaţii, închiriere de aparatură şi
echipamente de telecomunicaţii; închirierea
timpilor de acces la un centru conţinând baze
de date. 
39 Servicii de arhivare şi de recuperare de
date.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software pentru calculatoare;
activităţi de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client); servicii ştiinţifice şi
tehnologice de cercetare, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software pentru
criptarea apelurilor de voce şi a mesajelor
text; servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la bănci de date şi aplicaţii
referitoare la acestea; reconstituirea bazelor
de date; duplicarea programelor; activităţi de
consultanţă în tehnologia informaţiei;
instalarea de software; actualizarea şi
mentenanţă de software pentru computere;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computere; închiriere de computere şi de
software de computer; compilarea

programelor de procesare a datelor;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea,
găzduirea şi mentenanţa siturilor informatice
(situri web), furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, alte activităţi conexe;
închirierea serverelor web; servicii
informatice referitoare la protecţia
programelor servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - it security; proiectare
şi implementare de solutii de securitate în
tehnologia informaţiei - it security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; închiriere de programe
pentru calculator. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03876
(151) 02/06/2014
(732) CRYSTAL DENTAL CLINIC

S.R.L., Str. Olteni nr. 10, sector 3,
030786, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CRYSTAL DENTAL CLINIC SMILE
YOUR WAY

(531) Clasificare Viena:020910; 270302;
270501;  

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

44 Servicii medicale; clinici medicale;
stomatologie; stomatologie estetica; consiliere
în domeniul stomatologiei; servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii, pentru oameni;
servicii de igienă dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03877
(151) 02/06/2014
(732) ACHIM MIRELA CORINA, Str.

Zorilor nr. 19, judeţul Cluj, 405400,
HUEDIN ROMANIA 

(540)

Valea Fericirii

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03852
(151) 02/06/2014
(732) BALOMIRI PAUL-ALEXANDRU,

Str. Banatului nr. 14, judeţ Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

BringMe.App

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicaţii software; software; software
descărcabil; software înregistrat pentru
computere; aplicaţii software care permit
vizualizarea şi achiziţionarea unei game
variate de produse şi servicii prin intermediul
plăţii efectuate electronic sau cu cardul; fişiere
de imagine descărcabile; fişiere cu muzică
descărcabile; publicaţii electronice
descărcabile; baze de date computerizate; baze
de date electronice.
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35 Intermediere publicitară; servicii de
intermediere comercială; intermediere de
contracte (pentru terţi); intermediere de
afaceri comerciale pentru terţi; intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri; intermediere de cumpărare de produse
pentru terţi; publicitate; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
managementul afacerilor comerciale şi
consultanţă de organizare; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; compilarea şi
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
agenţii de import-export; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); intermedieri de promoţii
de vânzare; organizarea şi gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoţionale pentru clienţi; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, de produse diverse
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, al aplicaţiilor software sau al
emisiunilor de teleshopping); strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un magazin de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi să

achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii; furnizare şi
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; servicii de intermediere şi
consultanţă în afaceri în domeniul vânzării de
produse şi prestării de servicii; servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe Internet; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; colectare, compilare şi
difuzare prin internet sau o reţea globală de
calculatoare de informaţii comerciale şi de
afaceri; evaluări ale afacerilor; intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; informaţii de
afaceri comerciale; management computerizat
al fişierelor; demonstraţii cu produse;
intermedieri de căutări de date în fişiere de
computer; publicitate online pe o reţea de
computere; închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare; servicii de
telemarketing.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului la
bazele de date; furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru servicii de shopping;
servicii de rutare şi joncţiune pentru
telecomunicaţii; furnizarea accesului la pagini
web.
42 Furnizori de servicii de aplicaţii
informatice; prestare de servicii de furnizare
de aplicaţii informatice; dezvoltare de aplicaţii
software care permit vizualizarea şi
achiziţionarea unei game variate de produse şi
servicii prin intermediul plăţii efectuate
electronic sau cu cardul; instalare şi
personalizare de aplicaţii software;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; programare
computerizată; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; închiriere a
software-ului de computer; mentenanţa
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software-urilor de program; construirea şi
găzduirea unei platforme de Internet pentru
comerţul electronic şi intermedieri comerciale
şi de afaceri; dezvoltarea, programarea şi
implementarea de software pentru platforme
de Internet dedicate comerţului electronic;
dezvoltarea, programarea şi implementarea de
software şi aplicaţii pentru comerţul
electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03857
(151) 02/06/2014
(732) TRIPLU AVANTAJ S.R.L., Str.

Câmpul Pipera, nr. 97K, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

TRIPLU AVANTAJ

(531) Clasificare Viena:260112; 260118;
270501;  

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

35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03865
(151) 02/06/2014
(732) VEZETEU IONICA SIMONA, Şos.

Păcurari nr. 67, bl. 478, sc. A, et. 6,
ap. 22, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Dr. BIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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 carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03862
(151) 02/06/2014
(732) ALEXANDRU COSTIN, Str.

Drumul Odăii nr. 11 C, judeţul Ilfov,
, OTOPENI ROMANIA 

(732) CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI, Str. General Nicolae Dona
nr.5, etaj 3, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CCT INNOVATION

 (531) Clasificare Viena:030717; 260205;
260725; 270501; 270507;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03863
(151) 02/06/2014
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

POWER X

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:241521; 270501;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03864
(151) 02/06/2014
(732) S.C. FASHION CULTURE S.R.L.,

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CHIUARIU ŞI ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DRESSBOX

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
închirierea articolelor vestimentare,
închirierea rochilor de seară.

˜˜˜˜˜˜˜


