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Cereri Mărci publicate în 12.12.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08082 05/12/2014 PUSCASU BOGDAN VALENTIN SCHINDUC TZUICA TUICA CU

SCHINDUC

2 M 2014 08099 05/12/2014 S.C. DSS GUARD SYSTEM 2006
S.R.L.

DSS GUARD SYSTEM 2006

3 M 2014 08140 05/12/2014 S.C. MIR H&S S.R.L. BY MIR HOLIDAY & SPA

4 M 2014 08190 05/12/2014 S.C. TERAPIA S.A. Paduden Duo Forte

5 M 2014 08191 05/12/2014 S.C. TERAPIA S.A. Paduden Duo

6 M 2014 08192 05/12/2014 MARCU VIOREL MANAGEMENTUL
DEŞEURILOR

7 M 2014 08193 05/12/2014 MARCU VIOREL ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
MANAGEMENTUL
DEŞEURILOR A.R.M.D.

8 M 2014 08194 05/12/2014 S.C. ZIROM S.A. ZIROM

9 M 2014 08195 05/12/2014 BĂDESCU RAMONA MIRUNA RAMONA BĂDESCU

10 M 2014 08196 05/12/2014 S.C. ALEVIA S.R.L. Teaffany

11 M 2014 08197 05/12/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Parasites Clean

12 M 2014 08198 05/12/2014 S.C. HIGH CONTRAST S.R.L. HIGH CONTRAST

13 M 2014 08199 05/12/2014 S.C. HIGH CONTRAST S.R.L. THE DIFFERENT VIEW

14 M 2014 08200 05/12/2014 SANDERS VLAD DRAGOŞ Creativ Residence

15 M 2014 08201 05/12/2014 PALADE MIHAI PAL Vinul lui Nea Mişu

16 M 2014 08202 05/12/2014 S.C. ROMCOTROL PROTECT
S.R.L.

RP

17 M 2014 08203 05/12/2014 PETRESCU DRAGOS IARMAROC
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18 M 2014 08204 05/12/2014 S.C. TSA SECURITY GROUP
S.R.L.

TSA Security Group

19 M 2014 08205 05/12/2014 ANDY KIDS IMPEX S.R.L. ORTOPEDIA

20 M 2014 08206 05/12/2014 Fundaţia MARe MARe MUZEUL DE ARTĂ
RECENTĂ

21 M 2014 08207 05/12/2014 Fundaţia MARe MARe MUSEUM OF RECENT
ART

22 M 2014 08208 05/12/2014 S.C. SPY SHOP S.R.L. acvil nothing to hide www.acvil.ro

23 M 2014 08209 05/12/2014 Moara Corbeanca Commercial
Center S.R.L.

Moara Corbeanca

24 M 2014 08210 05/12/2014 ISAROIU DORU ALIN RED PARLAMENT

25 M 2014 08211 05/12/2014 ROYAL INTEL S.R.L. Royal Intel

26 M 2014 08212 05/12/2014 S.C. CASA MOSIBEL S.R.L. CASA MOSIBEL

27 M 2014 08213 05/12/2014 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
MaxiFibre

28 M 2014 08215 05/12/2014 S.C. CIA ABOLIV S.R.L. BRIO

29 M 2014 08216 05/12/2014 POPA MIRELA MiReLa

30 M 2014 08217 05/12/2014 BORCA ANA-MARIA IIA CĂLĂTOARE

31 M 2014 08218 05/12/2014 DESPA FLORIN DESPA FILMS
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(210) M 2014 08099
(151) 05/12/2014
(732) S.C. DSS GUARD SYSTEM 2006

S.R.L., Str. Bucureşti nr. 9A, Jud.
Teleorman, 140067, ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

DSS GUARD SYSTEM 2006

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

37 Instalare de alarme; instalare de seifuri;
instalarea sistemelor de securitate.
39 Transport de valori; transport de bani şi
valori; transport de valori în vehicule
securizate.
41 Elaborare de cursuri educaţionale,
examene şi calificări (instruire).
42 Proiectare şi consultanţă în inginerie.
45 Consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08082
(151) 05/12/2014
(732) PUSCASU BOGDAN VALENTIN,

Str. Privighetorii nr. 12, bl. B9, sc. A,
ap. 2, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

SCHINDUC TZUICA TUICA CU
SCHINDUC

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

33 Băutură alcoolică (ţuică cu schinduc).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08140
(151) 05/12/2014
(732) S.C. MIR H&S S.R.L., Calea

Aradului nr. 8, judeţul Timiş, 300088,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BY MIR HOLIDAY & SPA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08215
(151) 05/12/2014
(732) S.C. CIA ABOLIV S.R.L., Str. Morii

nr. 99A, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

BRIO

(591) Culori revendicate:roşu, grena
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspată, carne congelată,
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carne conservată, carne sărată, carne uscată,
carne de vită, carne de mânzat, conserve de
carne, paste de carne, carne de curcan,
hamburgeri de carne, carne de vânat, carne de
porc, extracte din carne, aspic de carne, carne
pentru carnaţi, carne de porc conservată,
carne de pui congelată, carne proaspată de
pasăre, ragut (tocaniţă cu carne), carne de pui
deshidratată, produse preparate din carne,
mâncăruri preparate din carne, pastramă din
carne de vită, produse din carne de miel,
concentrat din carne de vacă, grasime din
carne de vită, bucaţi de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandwişuri, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, uleiuri şi grăsimi.
35 Strângere la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; comerţ prin magazine en-gros şi
en-detail; comerţ prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site web); servicii de publicitate,
marketing şi promovare, prezentări de
produse şi servicii de afişare a produselor;
comert şi servicii de informare a
consumatorilor.
39 Distribuţie (transport de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul), transport, amabalare
şi depozitare a produselor din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08198
(151) 05/12/2014
(732) S.C. HIGH CONTRAST S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 45, bl. 39, sc. D,
ap. 21, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

HIGH CONTRAST

(531) Clasificare Viena:270501;  
(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08199
(151) 05/12/2014
(732) S.C. HIGH CONTRAST S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 45, bl. 39, sc. D,
ap. 21, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

THE DIFFERENT VIEW

(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

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 08190
(151) 05/12/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Paduden Duo Forte

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08191
(151) 05/12/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Paduden Duo

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; 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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08200
(151) 05/12/2014
(732) SANDERS VLAD DRAGOŞ, Str.

Liviu Rebreanu nr. 15, bl. N3, et. 9,
ap. 214, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Creativ Residence

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08201
(151) 05/12/2014
(732) PALADE MIHAI, Str. Dr. Alex.

Carnabel nr. 64, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PAL Vinul lui Nea Mişu

(531) Clasificare Viena:020101; 050710;
250119;  

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

33 Vin; vinuri; vin roşu; vin alb; vinuri
spumante; vin spumant; vinuri îmbogăţite;
băuturi care conţin vin (spriţuri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08216
(151) 05/12/2014
(732) POPA MIRELA, Calea Dorobanţi,

Nr.111-131, Bl.9, Sc.E, Ap.129, Et.3,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

MiReLa

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08202
(151) 05/12/2014
(732) S.C. ROMCOTROL PROTECT

S.R.L., Str. Cornu Caprei nr. 53, et. 2,
ap. 4, sector 3, 031121, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RP

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

290112;  

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

39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08203
(151) 05/12/2014
(732) PETRESCU DRAGOS, Str. Londra

nr. 18A, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

IARMAROC

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(Pantone 187), portocaliu

  (531) Clasificare Viena:020120; 050710;
180101; 270508; 290113;  

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

33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08204
(151) 05/12/2014
(732) S.C. TSA SECURITY GROUP

S.R.L., Str. Ştefan Velovan nr. 29,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

TSA Security Group

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030101; 270508;

290113;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08205
(151) 05/12/2014
(732) ANDY KIDS IMPEX S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. 5, et. 6,
ap. 183, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORTOPEDIA
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

albastru, galben
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

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

clase:
25 Articole de încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08192
(151) 05/12/2014
(732) MARCU VIOREL, Calea Văcăreşti,

nr. 240, bl. 72A, sc. A, et. 4, ap. 15,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08217
(151) 05/12/2014
(732) BORCA ANA-MARIA, Str. Tăbăcari

nr. 12, bl. 12., sc. D, et. 1, ap. 3,
Judeţul Braşov, 505200, FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(540)

IIA CĂLĂTOARE

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08218
(151) 05/12/2014
(732) DESPA FLORIN, Str. Lacul Plopului

nr. 2, sector 5, 051853, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DESPA FILMS

(531) Clasificare Viena:020101; 040521;
270511;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08193
(151) 05/12/2014
(732) MARCU VIOREL, Calea Văcăreşti,

nr. 240, bl. 72A, sc. A, et. 4, ap. 15,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
A.R.M.D.

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08206
(151) 05/12/2014
(732) Fundaţia MARe, B-dul Primăverii

nr. 15, parter, birou nr.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5,
ap.18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MARe MUZEUL DE ARTĂ RECENTĂ
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08207
(151) 05/12/2014
(732) Fundaţia MARe, B-dul Primăverii nr.

15, parter, birou nr.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MARe MUSEUM OF RECENT ART

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260401; 270509;

290113;  

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

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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(210) M 2014 08208
(151) 05/12/2014
(732) S.C. SPY SHOP S.R.L., Str. Sfinţii

Apostoli Petru şi Pavel nr. 3, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

acvil nothing to hide www.acvil.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270508;

290113;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotograf cinematografice, optice,
în special optică sportivă (lunete terestre,
binocluri, lunete armă, camera video,
telescoape astronomice, microscoape şi night
vision cu excepţia: ochelari, lentile de contact,
lentile pentru ochelari şi echipamente pentru
îmbunătăţirea vederii), de cântărire, de
măsurare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare), şi didactice; aparate şi instrumente
pen t ru  conduce rea ,  d i s t r i bu i r ea ,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici; discuri acustice;
mecanismne pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare,maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi de cercetare
indus t r ia lă , c rearea  ş i  dezvol tarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08194
(151) 05/12/2014
(732) S.C. ZIROM S.A., Şos. Sloboziei,

km.4, Jud. Giurgiu, 080331, GIURGIU
ROMANIA 

(540)

ZIROM

(591) Culori revendicate:roşu, bleumarin
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale
de construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
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ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08209
(151) 05/12/2014
(732) Moara Corbeanca Commercial

Center S.R.L., Str. Ing. Dumitru
Zosima nr. 52, corp B, sector 1, ,
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)

Moara Corbeanca

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), cărămiziu (pantone 7607C,
1797C, 1815C), negru (pantone
426C), roşu (pantone 185C)

(531) Clasificare Viena:050521; 070124;
270508; 290115;  

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

35 Publicitate; servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producători de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial,
galerie comercială sau a unui mall, a unei

varietăţi de magazine en detail, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, pe internet, a unei varietăţi
de retaileri şi prestatori de servicii, într-un
centru comercial sau mall de tip virtual, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul
magazinelor en gros sau en detail, în cadrul
centrelor comerciale, galeriilor comerciale sau
mall-urilor, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, ori prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping a
următoarelor produse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
accesorii, bijuterii, parfumuri, cosmetice,
produse de întreţinere a igienei, produse de
curăţat, biciclete, cărţi, ziare, reviste, produse
de papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse şi instrumente farmaceutice şi
veterinare, articole şi echipamente de sport,
articole şi hrană destinate animalelor de
companie, produse alimentare destinate
consumului uman, fructe şi legume, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, mobilă, veselă,
decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti, ţigări,
scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari, DVD-uri, CD-uri,
aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente muzicale, vopsea, lumânări,
obiecte de artă, alimente şi scutece pentru
sugari, maşini şi maşini unelte, articole pentru
casă şi grădină, scule şi instrumente de mână
acţionate manual, tacâmuri de masă, aparate
de ras, software, aparate de încălzit, de
iluminat, de gătit, instalaţii sanitare, vehicule,
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piese şi accesorii pentru vehicule, umbrele,
bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal şi porţelan, corturi,
saci de dormit, nasturi, dantele, broderii,
şireturi, copci, plante, tapete murale, parchet,
gresie, faianţă, perdele, materiale de
construcţii (exceptând transportul lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; organizare,
gestionare şi monitorizare de programe de
stimulare, loializare şi fidelizare a clienţilor în
scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing sau promoţionale; organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri
promoţionale; organizare de evenimente,
prezentări de modă, concursuri, expoziţii,
târguri şi festivaluri în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizarea de
campanii de marketing şi publicitare;
urmărirea volumului de vânzări pentru terţi;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea de
standuri de vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; gestiunea stocurilor; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; cercetări şi evaluări
în domeniul afacerilor; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori; agenţii de
import-export; agenţii de informaţii
comerciale; analiza preţului; auditare;
contabilitate; facturare; servicii de comparaţie
a preţurilor; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; închiriere de automate
de vânzare; închiriere de maşini şi aparatură
de birou; căutare de sponsorizare; cercetarea

pieţei; decorarea vitrinelor pentru magazine;
închiriere de materiale publicitare şi de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate prin poştă; vânzare la licitaţie;
sondaje de opinie; studii de piaţă; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line; publicitate televizată şi radiofonică;
relaţii publice; revista presei; publicitate
outdoor; marketing; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); producţia de clipuri publicitare;
servicii de telemarketing; publicitate pentru
filme cinematografice şi săli de cinema;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii; servicii de intermediere
comercială; consiliere în afaceri privind
francizarea; administrarea afacerilor în sistem
de franciză; asistenţă comercială privind
deschiderea de francize; servicii oferite de un
francizor, respectiv asistenţă în conducerea sau
administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale; servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcţii.
36 Asigurări; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile, şi anume servicii de
închiriere, estimare a bunurilor imobiliare şi
finanţare; agenţii imobiliare; evaluări
imobiliare; închiriere de proprietăţi imobiliare;
managementul proprietăţilor imobiliare;
colectarea chiriilor; închirierea spaţiilor de
birouri (imobiliare); închirierea de
apartamente; închirieri de spaţii comerciale;
închiriere de spaţii comerciale în mall-uri
şi/sau centre comerciale; evaluarea costurilor
de reparaţii (evaluări financiare); încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare;
intermediere de contracte de închiriere; leasing
de spaţii comerciale; credite pentru contracte
de închiriere cu opţiune de cumpărare;
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consultaţii şi informaţii în domeniul financiar
şi imobiliar; servicii de finanţare comercială;
servicii de finanţare imobiliară; emiterea de
semne de valoare, inclusiv cârduri şi
voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; strângerea de fonduri în
scopuri caritabile; sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale; servicii financiare legate de
francizare.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
de ansambluri rezidenţiale, mall-uri, centre
comerciale, centre socio-culturale, centre de
divertisment; servicii de instalare, reparare şi
întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament; întreţinere, reparaţii, spălarea şi
curăţarea automobilelor; instalarea,
mentenanţă şi reparaţia maşinilor şi
echipamentelor de birouri; repararea şi
întreţinerea aparatelor de proiecţie pentru
cinema; curăţarea interiorului clădirilor;
construcţia standurilor de expoziţii şi
magazine; demolări de construcţii; curăţarea
hainelor; deratizare; servicii de dezinfectare a
clădirilor; curăţarea la exterior a edificiilor;
etanşarea clădirilor; lucrări de izolare a
clădirilor; staţii de service (realimentarea cu
carburant şi mentenanţă); spălătorii auto;
reparaţii clădiri; renovarea clădirilor;
întreţinerea clădirilor; construcţie de clădiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
culturale şi de divertisment; închiriere de
stadioane; închiriere de echipamente şi
aparate de divertisment; divertisment sub
formă de prestaţii live făcute de personaje
costumate; furnizarea servicilor de
amuzament; oferirea de informaţii în materie
de divertisment; distracţii; parcuri de
amuzament;  divert isment on-l ine,
divertisment radiofonic şi televizat; producţia
de filme (cu excepţia celor publicitare);

organizarea de activităţi pentru timpul liber şi
recreere, desfăşurate în scop educativ, cultural,
sportiv sau de divertisment; organizarea de
evenimente culturale, educative, sportive sau
de divertisment; agenţii de bilete (servicii de
divertisment); servicii de animatori;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; organizarea de parade de modă
pentru amuzament; servicii oferite de
biblioteci şi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicarea
cărţilor; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; servicii de publicare de
texte, altele decât textele publicitare;
prezentări cinematografice; închirierea
filmelor cinematografice; cluburi de noapte;
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
amuzament); organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; proiecţii  de filme
cinematografice; organizarea de loterii,
tombole; organizarea de baluri, de petreceri,
de carnavaluri, de concursuri de frumuseţe, în
scopuri de divertisment; organizarea de
concerte; planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; exploatarea instalaţiilor sportive;
furnizarea instalaţiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de
servicii educaţionale şi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
furnizare de instalaţii dejoacă pentru copii;
servicii de educaţie şi divertisment oferite în
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grădiniţe şi centre after school; distribuţie de
filme cinematografice; circuri; servicii oferite
de un disc-jockey; producţia de emisiuni radio
şi tv; servicii de karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
jucării; închirierea de echipament pentru
sport, cu excepţia vehiculelor; servicii de
fitness; servicii oferite de un antrenor
personal; informare în domeniul educaţiei şi
culturii; închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de divertisment şi
educaţie oferite în tabere educative; servicii
de fotografiere; exploatarea piscinelor;
oferirea de facilităţi pentru practicarea
sporturilor de iarnă; training (instruire) cu
privire la vânzări; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment; compunerea textelor, altele
decât textele publicitare; dresajul animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08196
(151) 05/12/2014
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

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

(540)

Teaffany
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08197
(151) 05/12/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, judeţul
Braşov, , HARMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Parasites Clean

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08210
(151) 05/12/2014
(732) ISAROIU DORU ALIN, Str.

Memorandumului nr. 3, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

RED PARLAMENT

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

41 Servicii oferite terţilor prin intermediul
unei formatii muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08211
(151) 05/12/2014
(732) ROYAL INTEL S.R.L., Str.

Zefirului nr. 20, bl. FC4, sc. A, ap. 2,
parter, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Royal Intel

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(531) Clasificare Viena:030901; 270508;

270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Recrutare şi plasare a forţei de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08195
(151) 05/12/2014
(732) BĂDESCU RAMONA MIRUNA,

Sat. Rachitele de Sus, nr. 38, Jud.
Argeş, , COCU ROMANIA 

(540)

RAMONA BĂDESCU

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 05.12.2014

17

(210) M 2014 08212
(151) 05/12/2014
(732) S.C. CASA MOSIBEL S.R.L.,

Calea Aradului nr. 57, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) WEI ZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

CASA MOSIBEL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:070124; 260301;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08213
(151) 05/12/2014
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr.21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
MaxiFibre

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman; făină pentru uz
farmaceutic; fibre pentru uz medicinal;
alimente dietetice de uz medical, în special
produse dietetice de panificatie, dulciuri
dietetice; suplimente alimentare de uz medical,
şi anume fibre, produse pentru dospit; seminţe
de chia, tarate de psyllium, seminţe decorticate
de cânepă, toate pentru uz medicinal.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; seminţe procesate; ulei din
seminţe de canepa pentru uz culinar; fructe,
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legume, plante aromatice în formă
conservată, uscată, fiartă, congelată sau
preparată, inclusiv seminţe de chia, tarate de
psyllium, seminţe decorticate de canepă;
grăsimi alimentare şi amestecuri pe baza de
grăsimi alimentare.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare;
oţet, sosuri (condimente); produse rezultate
din măcinare; seminţe de cânepă pentru
consum uman; cereale preparate pentru
alimentaţia umană; condimente şi amestecuri
de condimente, inclusiv conţinând seminţe de
chia, tarate de psyllium, seminţe decorticate

de cânepă; preparate pe bază de cereale;
gustări pe bază de cereale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe; malţ; cereale
(seminţe); seminţe de cereale neprocesate;
seminţe de chia şi seminţe decorticate de
cânepă neprocesate; tărâţe şi tărâţe de
psyllium.

˜˜˜˜˜˜˜


