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Cereri Mărci publicate în 12/08/2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05146
05/08/2014 S.C. LASER OPTICA S.R.L. LASER OPTICA Vedere pentru o

viaţă!

2 M 2014
05392

05/08/2014 S.C. BISAN TRADING
COMPANY S.R.L.

BISAN Trading

3 M 2014
05393

05/08/2014 S.C. SPLAI SERVICES S.R.L. SPLAI SERVICES

4 M 2014
05394

05/08/2014 S.C. GLINA S.A. MORAD GROUP We build your
future!

5 M 2014
05395

05/08/2014 S.C. OUTLAND CASH & CARRY
S.R.L.

OUTLAND Brands at Battle

6 M 2014
05396

05/08/2014 S.C. PHOENICIA COMFORT
S.R.L.

PHOENICIA Phoenicia Comfort
Hotel

7 M 2014
05397

05/08/2014 S.C. ONIX RESIDENCE S.R.L. ONIX RESIDENCE

8 M 2014
05398

05/08/2014 S.C. PHILOSO-PHY 08
HOLDING S.R.L.

sunglasscurator

9 M 2014
05399

05/08/2014 ASOCIAŢIA SPORTIVĂ STAR
TEAM BUFTEA

ASOCIATIA SPORTIVA STAR
TEAM BUFTEA FONDAT 2014

10 M 2014
05400

05/08/2014 NOVO INVEST CO S.R.L. BET MASTER

11 M 2014
05401

05/08/2014 NOVO INVEST CO S.R.L. MASTER BET

12 M 2014
05402

05/08/2014 DRAGAN SIMONA MARCELA Book of Style by Simona Dragan

13 M 2014
05403

05/08/2014 ZAHARIA RAZVAN GABRIEL Altfel, în felul tău

14 M 2014
05404

05/08/2014 S.C. CARMEL SECURITY S.R.L. Carmel Security

15 M 2014
05405

05/08/2014 S.C. KEBAP SHOP S.R.L. DRISTOR Doner DIN 1999

16 M 2014
05406

05/08/2014 SOCIETATEA BIBLICA
INTERCONFESIONALA DIN
ROMANIA

17 M 2014
05407

05/08/2014 CLUJ BUSINESS CENTRE
S.R.L.

The Office Cluj-Napoca
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18 M 2014
05408

05/08/2014 HEINEKEN ROMANIA S.A. ARBEMA

19 M 2014
05409

05/08/2014 S.C. ELPRECO S.A. IZOPOR

20 M 2014
05410

05/08/2014 PAVEL CRISTIAN-OCTAVIAN
BUZOIANU RAZVAN
FUGARESCU MIRCEA RADU
ALEXANDRESCU
MIHAI-ADRIAN
SAPOVALOV OCTAVIAN

BĂRBOŞI Barba Cum Laude DIN
2013

21 M 2014
05411

05/08/2014 S.C. ELPRECO S.A. TERMOPOR

22 M 2014
05412

05/08/2014 ALDEA VIRGIL HORATIU SIMPOZION

23 M 2014
05413

05/08/2014 S.C. ELPRECO S.A. AEROPOR

24 M 2014
05414

05/08/2014 S.C. ELPRECO S.A. STRUCTOPOR

25 M 2014
05415

05/08/2014 S.C. CITY DINER S.R.L. CHICAGO

26 M 2014
05417

05/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Nelimitat Business

27 M 2014
05418

05/08/2014 S.C. SENSO TV S.R.L. senso Cinecafé

28 M 2014
05419

05/08/2014 ILIESCU CRISTIAN enter IMOBILIARE

29 M 2014
05420

05/08/2014 MCDONALD'S CORPORATION McPoza

30 M 2014
05421

05/08/2014 S.C. KÖBER S.R.L. Köber

31 M 2014
05422

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. CALLISTO

32 M 2014
05423

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. EXPERTTO

33 M 2014
05424

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. CLARO

34 M 2014
05425

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. VIRTO

35 M 2014
05426

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. PERFETTA

36 M 2014
05427

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. ALEDA
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37 M 2014
05428

05/08/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. PICCOLINO

38 M 2014
05429

05/08/2014 STANIA CORNELIU C4F COMPANY FOR FUTURE

39 M 2014
05430

05/08/2014 S.C. LEROY MERLIN
BRICOLAJ S.R.L.

PREŢ INEGALABIL

40 M 2014
05431

05/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Telekom TV

41 M 2014
05432

05/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Telekom TV

42 M 2014
05433

05/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. SpeedTab
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(210) M 2014 05146
(151) 05/08/2014
(732) S.C. LASER OPTICA S.R.L., Str.

Mihai Viteazu nr. 1, parter, spaţiul nr.
1, Judeţul Bacău, 600055, BACĂU
ROMANIA 

(540)

LASER OPTICA Vedere pentru o viaţă!

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

  
(531) Clasificare Viena:020904; 250301;

270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari; lentile pentru ochelari; lentile de
ochelari; ochelari (optică); ochelari antiorbire;
ochelari corectori; ochelari antireflex; ochelari
3d; ochelari antipraf; ochelari pince-nez;
ochelari fără braţe; sticlă de ochelari; lentile
pentru ochelari; ochelari de citit; ochelari de
vedere; alidade pentru ochelari; suporturi
pentru ochelari; ochelari de schi; apăratori
pentru ochelari; ochelari pentru ciclişti;
ochelari de protecţie; ochelari tip mască;
ochelari de gheţari; etuiuri de ochelari; tocuri
de ochelari; rame de ochelari; ochelari de
sport; braţe de ochelari; ochelari de înot;
ochelari de soare; lentile pentru ochelari;
ochelari cu prescripţie medicală; articole de
optică (ochelari); rame de ochelari nemontate;
ochelari cu lentile polarizate; rame pentru

ochelari de vedere şi ochelari de soare;
ochelari pentru tir (articole optice); lentile
pentru ochelari de vedere; ochelari de
protecţie pentru zapadă; rame pentru ochelari
de soare; ochelari de vedere (articole optice);
şnururi pentru ochelari de soare; lentile pentru
ochelari de soare; etuiuri pentru ochelari de
soare; şnururi pentru ochelari fără braţe;
ochelari de vedere pentru copii; tocuri pentru
ochelari fără braţe; etuiuri pentru ochelari fără
braţe; rame de ochelari fără braţe; lanţişoare
pentru ochelari fără braţe; ochelari de
protecţie pentru sport; ochelari de protecţie
pentru înot; lanţişoare pentru ochelari de
soare; ochelari de protecţie pentru protejarea
ochilor; lentile optice pentru ochelari de soare;
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on).
44 Servicii prestate de opticieni; montarea de
lentile optice; ajustare lentile de contact;
furnizare de servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05400
(151) 05/08/2014
(732) NOVO INVEST CO S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 275-277, parter,
camera 3-6, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BET MASTER

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

16 Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc,
pariuri şi cazinouri; bilete de pariuri; broşuri,
carduri bonus şi bilete pentru pariuri.
28 Aparate electrice, electronice şi
electromecanice pentru jocurile de bingo,
loterie, video loterie şi pentru agenţiile de
pariuri, în reţea sau independente; aparate cu
manetă electrice şi electropneumatice.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; servicii de birou cu
excepţia celor în conexiune cu domeniul
asigurărilor.
41 Servicii oferite de cazinouri sau cazinouri
cu jocuri de noroc şi managementul lor,
precum şi managementul agenţiilor de
pariruri, sălilor de bingo şi/sau agenţiilor de
loterie, localurilor de jocuri de noroc şi jocuri
de amuzament tip arcade şi/sau cazinouri şi
platforme de pariuri online; organizarea şi
coordonarea evenimentelor culturale şi de
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05401
(151) 05/08/2014
(732) NOVO INVEST CO S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 275-277, parter,
camera 3-6, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MASTER BET

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

16 Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc,
pariuri şi cazinouri; bilete de pariuri; broşuri,
carduri bonus şi bilete pentru pariuri.
28 Aparate electrice, electronice şi
electromecanice pentru jocurile de bingo,
loterie, video loterie şi pentru agenţiile de
pariuri, în reţea sau independente; aparate cu
manetă electrice şi electropneumatice.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; servicii de birou cu
excepţia celor în conexiune cu domeniul
asigurărilor.
41 Servicii oferite de cazinouri sau cazinouri
cu jocuri de noroc şi managementul lor,
precum şi managementul agenţiilor de
pariruri, sălilor de bingo şi/sau agenţiilor de
loterie, localurilor de jocuri de noroc şi jocuri
de amuzament tip arcade şi/sau cazinouri şi
platforme de pariuri online; organizarea şi
coordonarea evenimentelor culturale şi de
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05408
(151) 05/08/2014
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ARBEMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05409
(151) 05/08/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj, 200609,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

IZOPOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05411
(151) 05/08/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj, 200609,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TERMOPOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05413
(151) 05/08/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj, 200609,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

AEROPOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05414
(151) 05/08/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj, 200609,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

STRUCTOPOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05412
(151) 05/08/2014
(732) ALDEA VIRGIL HORATIU, Str.

Andrei Mureşanu nr. 13, judeţul
Mureş, 545400, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

(540)

SIMPOZION

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05392
(151) 05/08/2014
(732) S.C. BISAN TRADING COMPANY

S.R.L., Intrarea Abatorului nr. 5,
Pavilion Administrativ, et. 2, Biroul 2,
judeţul Ilfov, , GLINA ROMANIA 

(540)

BISAN Trading

(531) Clasificare Viena:260416; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05393
(151) 05/08/2014
(732) S.C. SPLAI SERVICES S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 202H, bl. 2,
Tr. 2, sc. B, et. 1, ap. 8, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPLAI SERVICES

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05394
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GLINA S.A., Intr. Abatorului nr.

5, Jud. Ilfov, , GLINA ROMANIA 

(540)

MORAD GROUP We build your future!

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

261109; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05395
(151) 05/08/2014
(732) S.C. OUTLAND CASH & CARRY

S.R.L., Intrarea Abatorului nr. 5,
Pavilion Administrativ, et. 2, Birou 5,
judeţul Ilfov, , GLINA ROMANIA 

(540)

OUTLAND Brands at Battle

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi deportare a
măfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05396
(151) 05/08/2014
(732) S.C. PHOENICIA COMFORT

S.R.L., Şos. Bucureşti - Târgovişte nr.
16, et. 1, camera 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHOENICIA Phoenicia Comfort Hotel

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 180309;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05397
(151) 05/08/2014
(732) S.C. ONIX RESIDENCE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 202H, bl. 2,
Tronson 1, sc. A, parter, ap. 5, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONIX RESIDENCE

(591) Culori revendicate:gri, negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05398
(151) 05/08/2014
(732) S.C. PHILOSO-PHY 08 HOLDING

S.R.L., Str. Belizarie nr. 23, bl. III/3,
ap. 8, sector 2, 013966, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

sunglasscurator

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05399
(151) 05/08/2014
(732) ASOCIAŢIA SPORTIVĂ STAR

TEAM BUFTEA, Str. Mărului nr. 7,
judeţul Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

(540)

ASOCIATIA SPORTIVA STAR TEAM
BUFTEA FONDAT 2014

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240105;

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

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
informaţii despre posibilităţi de recreere,
educaţie fizică, închirierea terenurilor de
sport, organizarea de activităţi sportive,
organizarea de competiţii sportive,
organizarea de tabere sportive, parcuri de
distracţii, antrenamente şi demonstraţii
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05402
(151) 05/08/2014
(732) DRAGAN SIMONA MARCELA,

Str. Pictor Sava Hentia nr. 28, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Book of Style by Simona Dragan

(591) Culori revendicate:alb, negru, lila
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270513;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
18 Umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice
şi articole de şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş; fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); sticlărie, porţelan şi faianţă,
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necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gamălie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05403
(151) 05/08/2014
(732) ZAHARIA RAZVAN GABRIEL,

Str. Câmpia Libertăţii nr. 31, bl. 6A,
sc. 3, et. 3, ap. 93, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Altfel, în felul tău

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

(531) Clasificare Viena:011501; 270508;
290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;

adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05404
(151) 05/08/2014
(732) S.C. CARMEL SECURITY S.R.L.,

nr. 82, judeţul Cluj, , SOPORU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(540)

Carmel Security
(531) Clasificare Viena:030724; 090110;

240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05405
(151) 05/08/2014
(732) S.C. KEBAP SHOP S.R.L., Bdul.

Mărăşeşti nr. 42, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRISTOR Doner DIN 1999

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05406
(151) 05/08/2014
(732) S O C I E T A T E A  B I B L I C A

INTERCONFESIONALA DIN
ROMANIA, Calea Călăraşilor nr.
173, bl. 42, sc. 2+3,ap. 35, 68, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:200701; 241314;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Servicii de tipărire presă, cărţi, reviste,
broşuri, jurnale în general cu caracter religios;
servicii de legătorie.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de servicii
religioase, publicarea cărţilor, revistelor,
jurnalelor, broşurilor în general cu caracter
religios, organizarea de activităţi culturale şi
educative în general cu caracter religios.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 05/08/2014

14

(210) M 2014 05407
(151) 05/08/2014
(732) CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L.,

Str. Coriolan Brediceanu nr. 10,
Clădirea A, City Business Centre,
camera 6.8, et. 6, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

The Office Cluj-Napoca

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru, albastru închis, gri

  
(531) Clasificare Viena:260401; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Managementul afacerilor din domeniul
închirierii de spaţii de birouri; închiriere de
spaţii de lucru şi echipamente de birou;
servicii de secretariat specifice activitaţilor de
birou, dar şi în legatură cu administrarea unor
complexe de clădiri.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05410
(151) 05/08/2014
(732) PAVEL CRISTIAN-OCTAVIAN,

Str. Baladei nr. 3, bl. 61, sc. B, et. 3,
ap. 59, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BUZOIANU RAZVAN, Str.
Lalelelor, bl. F7, ap. 14, Judeţul
Buzău, , RÂMNICU SĂRAT
ROMANIA 

(732) FUGARESCU MIRCEA RADU, Str.
Matei Basarab nr. 75, Judeţul Buzău, ,
RÂMNICU SĂRAT ROMANIA 

(732) A L E X A N D R E S C U
MIHAI-ADRIAN, Str. Amurgului nr.
30, judeţul Buzău, , RÂMNICU
SĂRAT ROMANIA 

(732) SAPOVALOV OCTAVIAN, Str.
Luncii nr. 7, Judeţul Buzău, ,
RÂMNICU SĂRAT ROMANIA 

(540)

BĂRBOŞI Barba Cum Laude DIN 2013

(531) Clasificare Viena:040521; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
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bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05418
(151) 05/08/2014
(732) S.C. SENSO TV S.R.L., Bd. Unirii

nr. 15, bl. B3, Mezanin, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

senso Cinecafé

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri,
negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020123; 070124;

070304; 290115;  
(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.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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;
discuri compacte, dvd-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
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băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 05419
(151) 05/08/2014
(732) ILIESCU CRISTIAN, Str. Petru

Şchiopu nr. 13, bl. H2A, sc. B, et. 3,
ap. 15, Judeţul Iaşi, 700821, IAŞI
ROMANIA 

(540)

enter IMOBILIARE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:160313; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05420
(151) 05/08/2014
(732) MCDONALD'S CORPORATION,

One McDonald's Plaza, 60523, OAK
BROOK S.U.A. ILLINOIS

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

(540)

McPoza
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05421
(151) 05/08/2014
(732) S.C. KÖBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Köber
(591) Culori revendicate:albastru (pantone

2745), magenta
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
11 Aparate de iluminat, aparate de încălzit,
cazane pentru încălzire centrală, boilere,
aparate de producere a vaporilor, aparate de
coacere, aparate de refrigerare, aparate de
uscare, aparate de ventilare, aparate de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05422
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.,

Str. Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1,
Sat Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

CALLISTO
(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05423
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.,

Str. Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1,
Sat Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

EXPERTTO

  
(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05424
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

CLARO

  
(531) Clasificare Viena: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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05425
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

VIRTO
(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
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placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05426
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.,

Str. Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1,
Sat Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

PERFETTA

  
(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05427
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L.,

Str. Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1,
Sat Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

ALEDA

(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau

bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05428
(151) 05/08/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

PICCOLINO

(531) Clasificare Viena: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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorte;
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fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05429
(151) 05/08/2014
(732) STANIA CORNELIU, Str. Popa

Savu, nr. 56, et. 1, ap. 2, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

C4F COMPANY FOR FUTURE

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; asistenţă în managementul
afacerilor; managementul afacerilor pentru
artişti, consultanţă profesională în afaceri,
marketing, agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05430
(151) 05/08/2014
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PREŢ INEGALABIL

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngraşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa). 
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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 (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)..
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; 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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi 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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această

clasă conform clasificării de la Nisa).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (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).
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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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05431
(151) 05/08/2014
(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)

Telekom TV
(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de

semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05432
(151) 05/08/2014
(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)

Telekom TV

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, 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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05433
(151) 05/08/2014
(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)

SpeedTab

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, 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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05415
(151) 05/08/2014
(732) S.C. CITY DINER S.R.L., Str.

Eugeniu Carada nr. 12, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CHICAGO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05417
(151) 05/08/2014
(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)

Nelimitat Business

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


