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Publicate în 11.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01953
04/04/2014 BISTRI-VET S.R.L. GRANISOL

2 M 2014
02260

04/04/2014 S.C. RUTFOOD S.R.L. PIRAMIDA only the best

3 M 2014
02309

04/04/2014 S.C. FARMEDIA GRUP S.R.L. REZY

4 M 2014
02361

04/04/2014 SOCIETATEA BABY CHEF
S.R.L.

baby chef COOK WITH ME

5 M 2014
02362

04/04/2014 SOCIETATEA BABY CHEF
S.R.L.

Baby Chef COOK WITH ME

6 M 2014
02363

04/04/2014 S.C. ROMTOR REAL ESTATE
S.R.L.

Romtor REAL ESTATE

7 M 2014
02364

04/04/2014 CLASS GLOBAL SALES GMBH
HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV

OFERTA DE SEZON TIMPURIE

8 M 2014
02365

04/04/2014 CLASS GLOBAL SALES GMBH
HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV

PRE CAMPANIE

9 M 2014
02366

04/04/2014 CLASS GLOBAL SALES GMBH
HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV

PRECAMPANIE LUCRARILE
SOLULUI

10 M 2014
02367

04/04/2014 CLASS GLOBAL SALES GMBH
HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV

PRECAMPANIE DE RECOLTAT

11 M 2014
02368

04/04/2014 CLASS GLOBAL SALES GMBH
HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV

REDUCERI PRECAMPANIE

12 M 2014
02369

04/04/2014 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

AJAX ACTIVE FORCE

13 M 2014
02370

04/04/2014 POP CRISTIAN-LUDOVIC BARK PARK HAM-HAM HAI LA
JOACĂ!

14 M 2014
02371

04/04/2014 S.C. ECO CARM ACTIV 2013
S.R.L.

MĂCELĂRIA JOS PĂLĂRIA

15 M 2014
02372

04/04/2014 S.C. DORAZ CORPORATION
S.R.L.

IZVORUL FOCUL VIU

16 M 2014
02373

04/04/2014 S.C. DORAZ CORPORATION
S.R.L.

IZVORUL SMOLEANULUI

17 M 2014
02374

04/04/2014 S.C. DORAZ CORPORATION
S.R.L.

IZVORUL BREAZĂULUI
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2014
02375

04/04/2014 S.C. OMV PETROM S.A. PETROM Membru OMV Grup

19 M 2014
02376

04/04/2014 SIMA GIGI PINDU

20 M 2014
02377

04/04/2014 PAVEL TEOFAN LensRemote

21 M 2014
02378

04/04/2014 S.C. EUROPAYMENT
SERVICES S.R.L.

euPlătesc.ro EVOLVED
ECOMMERCE

22 M 2014
02379

04/04/2014 KASPER DANIELA CRISTINA Avantgarden Tractorul

23 M 2014
02380

04/04/2014 NEDELCU ILEANA LORELEY Spirit a porter

24 M 2014
02381

04/04/2014 DUICA BOGDAN SERGIU UrbanPlaza - Preţuieşte timpul tău!

25 M 2014
02382

04/04/2014 S.C. MARTY PAN S.R.L. PRĂJITORIA DE CAFEA OLIVO

26 M 2014
02383

04/04/2014 S.C. EUCOM BUSINESS
LANGUAGE S.R.L.

EUCOM eucom your bridge to the
world

27 M 2014
02384

04/04/2014 LUCA IANCU-MIHAI ALVIE

28 M 2014
02385

04/04/2014 C & D BEST DESIGN
CONCEPT

C & D BEST DESIGN CONCEPT

29 M 2014
02386

04/04/2014 S.C. EURODO
INTERNATIONAL S.R.L.

DOCTOR GRINDINA

30 M 2014
02387

04/04/2014 GROSU VICTOR WALKIN

31 M 2014
02388

04/04/2014 GIURCA ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOŞ
HOSSU CRISTIAN-VOICU

DevTalks

32 M 2014
02389

04/04/2014 S.C. ASUR GRUP INVEST
S.R.L.

HELIOS HOME

33 M 2014
02390

04/04/2014 PATHWAY ADVISORS PATHWAY ADVISORS

34 M 2014
02391

04/04/2014 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL-TENIS - CLUBURI SI
ASOCIATII JUDETENE

FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL-TENIS CAJ DESCHISI
CATRE LUME: FOTBAL-TENIS =
FUTNET = SOCCER-TENNIS =
NOHEJBAL =TENNIS-BALLON
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35 M 2014
02392

04/04/2014 S.C. INITA SERVICE S.R.L. INITA SERVICE

36 M 2014
02393

04/04/2014 S.C. SENIC COM S.R.L. FRIPSY

37 M 2014
02394

04/04/2014 RAIFFEISEN BANK S.A. PASIUNE PENTRU
PERFORMANTA

38 M 2014
02395

04/04/2014 S.C. PAN BAVT TRADING
INVEST S.R.L.

OFERTY.RO

39 M 2014
02396

04/04/2014 S.C. KATHARSIS IMPEX S.R.L. Adina Aldea

40 M 2014
02397

04/04/2014 S.C. PROBRAND MARKETING
& LOGISTICS S.R.L.

KIKI RIKI
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(210) M 2014 01953
(151) 04/04/2014
(732) BISTRI-VET S.R.L., Str. Libertăţii

nr. 13, Judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

GRANISOL
  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02260
(151) 04/04/2014
(732) S.C. RUTFOOD S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 28, et. 2, judeţul Bacău,
600360, BACĂU ROMANIA 

(540)

PIRAMIDA only the best

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 260418;

261507; 270315; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02309
(151) 04/04/2014
(732) S.C. FARMEDIA GRUP S.R.L.,

Calea Bucureşti nr. 30, bl. S4, sc. A,
ap. 19, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

REZY

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:110318; 110320;

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

clase:
42 Design de software pentru computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02361
(151) 04/04/2014
(732) SOCIETATEA BABY CHEF

S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 2,
camera 3,  jude ţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

baby chef COOK WITH ME

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:040501; 090719;

110102; 110104; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre),
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, maşini automate
pentru vânzare (distribuitoare automate).
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor

a următoarelor produse: ceşti din sticlă, ceşti
din porţelan, pahare din sticlă, pahare din
porţelan, farfurii din sticlă, farfurii din
porţelan, oale din inox, oale din aluminiu,
tigăi din aluminiu, tigăi din inox, tigăi cu
înveliş ceramic, tigăi cu înveliş neaderent,
oale cu înveliş ceramic, produse de uz casnic,
electrocasnice (tocător electric, mixer,
toaster), aparate de masaj, ventilatoare,
tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe), cântar
digital, decoraţiuni din porţelan (bibelouri,
statuete, vaze, flori decorative), ornamente de
Crăciun, (cu excepţia transportului lor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02362
(151) 04/04/2014
(732) SOCIETATEA BABY CHEF

S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 2,
camera 3, jude ţul I lfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

Baby Chef COOK WITH ME

(591) Culori revendicate:verde, alb, mov
  
(531) Clasificare Viena:090719; 270507;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual), cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
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11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02363
(151) 04/04/2014
(732) S.C. ROMTOR REAL ESTATE

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 146, bl.
101, sc. 1, et. 9, ap. 27, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Romtor REAL ESTATE

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270315;

270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02369
(151) 04/04/2014
(732) C O L G A T E  P A L M O L I V E

COMPANY, 300 Park Avenue,
10022, NEW YORK S.U.A. NY

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

(540)

AJAX ACTIVE FORCE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse de curăţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02370
(151) 04/04/2014
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

BARK PARK HAM-HAM
HAI LA JOACĂ!

(591) Culori revendicate:mov, galben, maro,
roşu, alb
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(531) Clasificare Viena:010502; 030108;

030116; 270502; 270512; 270524;
290115;  

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

28 Echipament destinat locurilor de joacă
pentru câini; jocuri; jucării; aparate de
gimnastică pentru câini; jucării pentru
animalele domestice; marionete; trambuline;
dispozitive de antrenament pentru reabilitare,
pentru câini; mingi pentru jocuri; aparate de
antrenament pentru câini.
35 Publicitate; organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
produselor, hranei şi accesoriilor destinate
animalelor (exceptând transportul lor) 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, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.
41 Servicii de educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive pentru câini,
oferite prin intermediul locurilor şi spaţiilor de
joacă destinate câinilor; organizarea de
concursuri sportive; parcuri de amuzament
pentru câini; dresajul animalelor; organizarea
concursurilor de frumuseţe pentru animale;
prezentări cinematografice; circuri;
antrenament (instruire); servicii de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale;
organizarea de evenimente în scop educaţional
sau de divertisment; organizarea de parade de
modă pentru animale, pentru amuzament;
educaţie fizică pentru câini; producţia de
programe de radio şi televiziune; furnizarea de

publicaţii electronice, nedescărcabile;
furnizarea facilităţilor sportive pentru câini;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; dresaj practic (demonstraţie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02371
(151) 04/04/2014
(732) S.C. ECO CARM ACTIV 2013

S.R.L., Str. Alexandru Marghiloman
nr. 7, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

MĂCELĂRIA JOS PĂLĂRIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piei de animale de măcelărie; piei brute sau
semiprelucrate, maţe pentru cârnăţărie, maţe
pentru industria alimentară.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, grăsimi alimentare, cârnaţi, caltabos,
ficat, pastă de ficat, organe de animale,
jambon, slănină, măduvă de uz alimentar,
preparate pentru făcut mâncare, mâncaruri,
cheag, proteine pentru alimentaţie umană,
untură topită, salamuri, seu comestibil, maţe,
concentrate de carne, jeleuri de carne, zeamă
de carne, carne conservat, mezeluri.
31 Alimente pentru animale, carne conservată
pentru animale.
35 Servicii ale agenţiilor de publicitate,
publicitate de orice fel, servicii de difuzare şi
distribuirea de material publicitar, difuzare de:
anunţuri publicitare, broşuri, prospecte,
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imprimate, eşantioane, direct sau prin poştă,
publicitate privind alte servicii, studiul şi
cercetarea pieţei, previziuni economice,
servicii de secretariat; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor sa
le vadă şi să le cumpere comod, prezentare de
produse, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, închiriere spaţii publicitare şi
de material publicitar, servicii de ajutor în
conducerea şi exploatarea afacerilor,
întreprinderilor industriale sau comerciale,
consultanţă profesională, asistenţă, îndrumări,
agenţii de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, analiza preţului de cost,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
3 9  T r a n s p o r t ;  a m b a l a r e ;
antrepozitare/depozitare; înmagazinare;
împachetare de mărfuri; distribuire şi livrare
de mărfuri; închiriere de depozite, de
frigidere, de vehicule.
40 Tăierea de animale, servicii oferite de un
abator, afumarea alimentelor, conservarea
alimentelor băuturilor, prelucrare de piele.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, cofertării, cafenele,
restaurante, cantine, închirieri de locuri de
cazare temporară, pensiuni, case de vacanţă,
servicii hoteliere, case de odihnă, restaurante
cu autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack- baruri), baruri, tabere de vacanţă,
închirierea de construcţii transportabile,
închiriere de scaune, mese, veselă şi lenjerie
de masă, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de corturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02374
(151) 04/04/2014
(732) S.C. DORAZ CORPORATION

S.R.L., Sat Lopătari nr. 64, jud.
Buzău, , COMUNA LOPĂTARI
ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

IZVORUL BREAZĂULUI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 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.
39 Îmbutelierea apei minerale şi a băuturilor
nealcoolice, ambalarea, depozitarea şi
transportul mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02375
(151) 04/04/2014
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PETROM Membru OMV
Grup

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 040319;

270502; 270511; 290113;  
(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 pentru industrie.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive pentru vehicule;
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalare;
întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
servicii de spălare a autovehiculelor. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea şi exploatarea de petrol, bitum
de toate tipurile, de gaze naturale şi materii
prime minerale.
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 02376
(151) 04/04/2014
(732) SIMA GIGI, Str. Bogdan Petriceicu

Hasdeu nr. 122, bl. L9A, sc. B, et. 3,
ap. 34, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PINDU
 

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02377
(151) 04/04/2014
(732) PAVEL TEOFAN, Str. Bâlea nr.

37-B, Judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LensRemote
  

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 02378
(151) 04/04/2014
(732) S.C. EUROPAYMENT SERVICES

S.R.L., Str. Covasna nr. 41, bl. F19,
ap. 34, sector 4, 041676, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

euPlătesc.ro EVOLVED
ECOMMERCE

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:261114; 270502;

270512; 270515; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; servicii de
externalizare (asistenţă în afaceri).
36 Emitere de cărţi de credit; servicii
referitoare la carduri de debit; afaceri
financiare; afaceri monetare; servicii de plata;
servicii de cărţi de credit; tranzacţii financiare;
operaţiuni financiare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de software
(SaaS); servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei (IT).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02379
(151) 04/04/2014
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,

Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Avantgarden Tractorul

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02380
(151) 04/04/2014
(732) NEDELCU ILEANA LORELEY,

Calea Vitan nr. 233, bl. 1B, sc. A, ap.
22, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Spirit a porter
  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02381
(151) 04/04/2014
(732) DUICA BOGDAN SERGIU, Str.

Sextil Puscariu nr. 9 bl. E9, sc. B, ap.
14, jude ţul Timiş ,  300393,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

UrbanPlaza - Preţuieşte timpul
tău!

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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 02382
(151) 04/04/2014
(732) S.C. MARTY PAN S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 39, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

PRĂJITORIA DE CAFEA
OLIVO

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:040301; 040307;

050701; 260116; 260121; 270524;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02364
(151) 04/04/2014
(732) CLASS GLOBAL SALES GMBH

HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV, Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
68C, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

OFERTA DE SEZON
TIMPURIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02365
(151) 04/04/2014
(732) CLASS GLOBAL SALES GMBH

HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV, Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
68C, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

PRE CAMPANIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02366
(151) 04/04/2014
(732) CLASS GLOBAL SALES GMBH

HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV, Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
68C, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

PRECAMPANIE
LUCRARILE SOLULUI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02367
(151) 04/04/2014
(732) CLASS GLOBAL SALES GMBH

HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV, Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
68C, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

PRECAMPANIE DE
RECOLTAT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02368
(151) 04/04/2014
(732) CLASS GLOBAL SALES GMBH

HARSEWINKEL - SUCURSALA
ILFOV, Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
68C, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

REDUCERI PRECAMPANIE
 

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

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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02372
(151) 04/04/2014
(732) S.C. DORAZ CORPORATION

S.R.L., Sat Lopătari nr. 64, jud.
Buzău, , COMUNA LOPĂTARI
ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

IZVORUL FOCUL VIU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 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.
39 Îmbutelierea apei minerale şi a băuturilor
nealcoolice, ambalarea, depozitarea şi
transportul marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02373
(151) 04/04/2014
(732) S.C. DORAZ CORPORATION

S.R.L., Sat Lopătari nr. 64, jud.
Buzău, , COMUNA LOPĂTARI
ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

IZVORUL SMOLEANULUI
  

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

32 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.
39 Îmbutelierea apei minerale şi a băuturilor
nealcoolice, ambalarea, depozitarea şi
transportul marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02383
(151) 04/04/2014
(732) S.C.  EUCOM BUSINESS

LANGUAGE S.R.L., Str. Ion Ionescu
de la Brad nr. 2B, tronson 1, parter
Complex de birouri Gabrielle Center
Camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUCOM eucom your bridge to
the world

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), gri (pantone 424C), negru

  (531) Clasificare Viena:020123; 020323;
260205; 260701; 260725; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02384
(151) 04/04/2014
(732) LUCA IANCU-MIHAI, Str. Drumul

Cetăţii nr. 3, ap. 4, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420129, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

ALVIE
  

(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02385
(151) 04/04/2014
(732) C & D BEST DESIGN CONCEPT,

Str. Puţul lui Zamfir nr. 48, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

C & D BEST DESIGN
CONCEPT

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010317; 071115;

260116; 260121; 261108; 261114;
290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 04.04.2014

18

(210) M 2014 02386
(151) 04/04/2014
(732) S.C. EURODO INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 9,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

DOCTOR GRINDINA
  

(531) Clasificare Viena:011509; 180107;
180109; 180123; 270501;  

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

8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02387
(151) 04/04/2014
(732) GROSU VICTOR, Str. Vlad Ţepeş

nr. 3, bl. A2, sc. 3, ap. 43, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

WALKIN
 

(531) Clasificare Viena:090505; 260102;
260103; 260418; 270502;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshopping); servicii de import -export clasa
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, nisa.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02388
(151) 04/04/2014
(732) GIURCA ANAMARIA, Str.

Foişorului nr. 13, bl. F8C,, sc. 2, et. 2,
ap. 124, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, Str.
Opanez, nr. 19, bl. 79 bis, sc. 2, et. 3,
ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

DevTalks
 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02389
(151) 04/04/2014
(732) S.C. ASUR GRUP INVEST S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 64, Jud.
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

HELIOS HOME

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:011505; 260116;

270315; 270502; 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, distribuitoare
automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură. 
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02390
(151) 04/04/2014
(732) PATHWAY ADVISORS, Str. Puţul

lui Zamfir nr. 48, ap. subsol, camera 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATHWAY ADVISORS

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:060104; 260105;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 02391
(151) 04/04/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FOTBAL-TENIS - CLUBURI SI
ASOCIATII JUDETENE, Str. Vasile
Contam nr. 16, et. 7, camera 713,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEDERATIA ROMANA DE
F O T B A L - T E N I S  C A J
DESCHISI CATRE LUME:
FOTBAL-TENIS = FUTNET =
S O C C E R - T E N N I S  =
N O H E J B A L
=TENNIS-BALLON

  
(531) Clasificare Viena:020108; 210301;

260114; 260121; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02392
(151) 04/04/2014
(732) S.C. INITA SERVICE S.R.L., Str.

Nicolina nr. 97, bl. 996, sc. B, et. 2,
ap. 8, judeţul Iaşi, 700711, IAŞI
ROMANIA 

(540)

INITA SERVICE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 260725;

261507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate cântarire, suporturi magnetice de
înregistrare, automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini de calculat;
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; papetărie; adezivi pentru
papetărie; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase).
35 Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
aparatelor de marcat electronice fiscale,
cântarelor electronice, cititoarelor de coduri
de bare, imprimantelor de coduri de bare,
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maşinilor de numărat bani, calculatoarelor,
imprimantelor, marcatoarelor de preţ,
programelor informatice, sistemelor de
securitate (porţi de acces), (cu excepţia
transportului lor) 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, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.
37 Service, reparaţii pentru aparate de marcat
electronice fiscale, cântare electronice,
cititoare de coduri de bare, imprimante de
coduri de bare, maşini de numărat bani,
calculatoare, imprimante, marcatoare preţ,
programe informatice, sisteme de securitate
(porţi de acces).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02393
(151) 04/04/2014
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vîlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

FRIPSY
 

(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; snack fooduri; creveţi (cu
excepţia celor vii), chips-uri de cartofi; cartofi
crocanţi, seminţe procesate, seminţe procesate
de floarea soarelui, seminţe procesate de
dovleac, stafide, alune, arahide, migdale, nuci,
fistic, caju, fructe confiate, jeleuri, dulceţuri;
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, popcorn, porumb prăjit, porumb
copt, produse expandate pe bază de porumb,
produse extrudate pe bază de porumb, produse
expandate şi /sau extrudate pe bază de ovăz,
produse expandate şi /sau extrudate pe bază
orez; fulgi de porumb, pufarine, pufuleţi,
floricele de porumb, pâine, crutoane, pâine
prăjită şi/sau aromatizată, produse de patiserie
şi cofetărie, biscuiţi crocanţi, covrigei,
stics-uri, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02394
(151) 04/04/2014
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Calea

Floreasca nr. 246C, Sky Tower et. 2-7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASIUNE PENTRU
PERFORMANTA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

(210) M 2014 02395
(151) 04/04/2014
(732) S.C. PAN BAVT TRADING

INVEST S.R.L., Str. Dumbrava Nouă
nr. 14, bl. M84, sc. 1, et. 2, ap. 8,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OFERTY.RO

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

  
(531) Clasificare Viena:240905; 240907;

260116; 260118; 270315; 270502;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02396
(151) 04/04/2014
(732) S.C. KATHARSIS IMPEX S.R.L.,

Str. Biruinţei nr. 2, judeţul Constanţa,
, TUZLA ROMANIA 

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

(540)

Adina Aldea
  

(531) Clasificare Viena:260118; 260410;
270501;  

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

23 Fire de uz textil.(solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în lista alfabetică)

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 04.04.2014

24

(210) M 2014 02397
(151) 04/04/2014
(732) S.C. PROBRAND MARKETING &

LOGISTICS S.R.L., Aleea 1 Teilor
nr. 4, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

KIKI RIKI

  
(531) Clasificare Viena:020107; 020123;

020901; 090701; 090725; 270511;  
(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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


