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Cereri Mărci publicate în 14.02.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

09315
07/02/2014 BALACEANU TUDOR I LOVE BACAU

2 M 2014
00753

07/02/2014 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Dobrogerie

3 M 2014
00793

07/02/2014 S.C. RETRO BOUTIQUE S.R.L. RETRO BOUTIQUE

4 M 2014
00794

07/02/2014 MIHALACHE
DORU-ALEXANDRU

M W madboyWear

5 M 2014
00795

07/02/2014 SCPA MANOLACHE SI
ASOCIATII

DialTON

6 M 2014
00796

07/02/2014 ION TEODOR - ADRIAN Capital Clean

7 M 2014
00797

07/02/2014 S.C. NATURA S.R.L. VD DABIJA VOIEVOD

8 M 2014
00798

07/02/2014 IORDOC VICTOR VIRGIL VIROTI GLOBAL SAFETY
SOLUTIONS

9 M 2014
00799

07/02/2014 IORDOC VICTOR VIRGIL SAFETY ACADEMY

10 M 2014
00800

07/02/2014 OFICIUL NATIONAL AL
REGISTRULUI COMERTULUI

REGISTRUL COMERTULUI Info
Cert

11 M 2014
00801

07/02/2014 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

ELIBEREAZA-TE DE GRIJI

12 M 2014
00802

07/02/2014 RADU VERA Outfit online

13 M 2014
00803

07/02/2014 S.C. NP PROD S.R.L. frucca

14 M 2014
00804

07/02/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929

15 M 2014
00805

07/02/2014 BADEA PUIU PUIUCU

16 M 2014
00806

07/02/2014 S.C. MADYON TOP TURISM
S.R.L.

3 STEJARI

17 M 2014
00808

07/02/2014 NHP Natural Health Pharma Ltd. NEUROVERT

18 M 2014
00809

07/02/2014 GOZMAN CONSTANTIN IOAN CONION
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2014
00810

07/02/2014 GOZMAN CONSTANTIN IOAN Contabilitate Romania

20 M 2014
00811

07/02/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

LAGUNA PLACERILOR

21 M 2014
00812

07/02/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

FETELE Iu' DOM' PROFESOR

22 M 2014
00813

07/02/2014 S.C. KETOS PRODUCTION
S.R.L.

colonial

23 M 2014
00814

07/02/2014 LA SAFI LEBANESE FOOD
S.R.L.

LASAFI LEBANESE FOOD

24 M 2014
00815

07/02/2014 S.C. ALCOROM S.R.L. IOANA SI DANIEL

25 M 2014
00816

07/02/2014 BRAGAU FLORIN INFO PULS

26 M 2014
00817

07/02/2014 BRAGAU FLORIN by BF Group

27 M 2014
00818

07/02/2014 S.C. TRAVELCONNECT S.R.L. TRAVELCONNECT

28 M 2014
00819

07/02/2014 S.C. LIVE MEDIA
PRODUCTION S.R.L.

exclusiv tv

29 M 2014
00820

07/02/2014 ASOCIATIA BRAND
DEFENDER

PHARMAPOINTS

30 M 2014
00821

07/02/2014 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. CUNUNA

31 M 2014
00822

07/02/2014 ASOCIAŢIA NAŢIONALA DE
KARATE JKA WF ROMANIA

JKA ROMANIA
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(210) M 2013 09315
(151) 07/02/2014
(732) BALACEANU TUDOR, Str.

Alexandru Ioan Cuza bl. 2, sc. D, ap.
3, Jud. Bacău, , BUHUŞI ROMANIA

(540)

I LOVE BACAU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00753
(151) 07/02/2014
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Dobrogerie

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C)

(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00793
(151) 07/02/2014
(732) S.C. RETRO BOUTIQUE S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 152,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

RETRO BOUTIQUE

  
(531) Clasificare Viena:220305; 270508;

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

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse vintage, mobilier, decoraţiuni,
ceasuri, corpuri de iluminat, oglinzi, lenjerii
pat, perne decorative, perdele, draperii,
tablouri; prezentarea acestora pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achizitioneze comod;
servicii de vânzare prin licitaţii on line prin

internet; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv on line pe internet;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea, inclusiv furnizarea de
informaţii şi cataloage on line cu informaţii
comerciale pe internet; activităţi de
import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; lanţ de magazine şi magazine
on line specializate.
38 Servicii de comunicare on line prin
internet, telecomunicaţii de informaţii prin
pagini web şi transmiterea de mesaje on line şi
prin intermediul unui site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00794
(151) 07/02/2014
(732) M I H A L A C H E

DORU-ALEXANDRU, Str. Segarcea
nr. 1, bl. A11, sc. 2, et. 4, ap. 29,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M W madboyWear

(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00795
(151) 07/02/2014
(732) S C P A  M A N O L A C H E  S I

ASOCIATII, Str. Pelinului nr. 22,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DialTON

(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00800
(151) 07/02/2014
(732) OFICIUL NATIONAL AL

REGISTRULUI COMERTULUI,
Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson
II+III, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

REGISTRUL COMERTULUI Info Cert

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:140523; 260302;

261325; 270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare magnetici, 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 calculatoarelor;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile stiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00801
(151) 07/02/2014
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., 1800 Vevey, ,
VEVEY ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ELIBEREAZA-TE DE GRIJI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, extrase de cafea, preparate şi băuturi
pe bază de cafea; cafea rece/cu gheaţă;
înlocuitori de cafea, extrase din înlocuitori de
cafea, preparate şi băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea; cicoare, ceai, extrase de
ceai, preparate şi băuturi pe bază de ceai; ceai
rece/cu gheaţă; preparate pe bază de malţ;
cacao şi preparate şi băuturi pe bazî de cacao;
ciocolată, produse din ciocolată, preparate şi
băuturi pe bază de ciocolată.
32 Apa plata, apa efervescentă sau apă
carbogazoasă, apă procesată, apă de izvor, apă
minerală, apă cu arome; băuturi cu aroma de
fructe sau pe bază de fructe, sucuri de fructe
sau legume, nectaruri, limonadă, sucuri şi alte
băuturi non-alcoolice; siropuri, extrase şi
esente şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor non-alcoolice (cu excepţia
uleiurilor esenţiale); băuturi lactate
fermentate; băuturi pe bază de soia; băuturi pe
bază de malţ; băuturi izotonice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00803
(151) 07/02/2014
(732) S.C. NP PROD S.R.L., FN, Jud.

Sibiu, 557135, MARPOD ROMANIA

(540)

frucca

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
179C, 164C), albastru (pantone
3125,3145)

(531) Clasificare Viena:050721; 270502;
270508; 290112;  

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

29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00808
(151) 07/02/2014
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,

6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

NEUROVERT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00804
(151) 07/02/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929

(531) Clasificare Viena:050314; 260106;
270508;  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
si băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante

nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; Siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00811
(151) 07/02/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LAGUNA PLACERILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii stiiţifice şi tehnologice, precum şi
serviciide cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00796
(151) 07/02/2014
(732) ION TEODOR - ADRIAN, Str.

Stanescu Gheorghe nr. 1, bl. 213, sc.
A, et. 8, ap. 34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Capital Clean

  
(531) Clasificare Viena:010104; 011511;

070108; 070124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii, inclusiv
servicii de curăţenie generală şi de întreţinere
domestică, industrială, în spaţii de producţie,
spaţii comerciale, întreprinderi, instituţii,
locuinţe, hoteluri, cluburi, şcoli, mansarde,
acoperişuri şi curţi interioare şi orice alte
spaţii de acest gen, servicii de evacuare
(curăţenie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00797
(151) 07/02/2014
(732) S.C. NATURA S.R.L., Sat Sarbi,

Judeţul Vrancea, , TIFESTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VD DABIJA VOIEVOD

(591) Culori revendicate:roşu-vişiniu
(pantone 682 C), alb

(531) Clasificare Viena:020120; 270508;
290112;  

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

33 Băuturi alcoolice, în special vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00812
(151) 07/02/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FETELE Iu' DOM' PROFESOR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii stiitifice şi tehnologice, precum şi
serviciide 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 00813
(151) 07/02/2014
(732) S.C. KETOS PRODUCTION

S.R.L., Str. Prevederii nr. 14-18/40,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

colonial

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;  
(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 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.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00805
(151) 07/02/2014
(732) BADEA PUIU, Str. Nicolae Titulescu

nr. 16, bl. N42, sc. A, ap. 1, Jud.
Călăraşi, , CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; muraturi; murături asortate;
legume şi fructe murate; varză murată; zeamă
de varză murată; murătură de ardei umpluţi cu
varză; ardei copţi; zacuscă.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00806
(151) 07/02/2014
(732) S.C. MADYON TOP TURISM

S.R.L., Str. Col. Kiss Sandor nr. 102,
jude ţul  Braşov, ,  SĂCELE
ROMANIA 

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

(540)

3 STEJARI

(531) Clasificare Viena:010105; 050302;
270508; 270711;  

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

42 Crearea şi menţinerea de pagini web.
43 Restaurante, cafenele, servicii de bar;
cazare temporară inclusiv hoteluri, moteluri,
hosteluri, pensiuni, servicii de camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00798
(151) 07/02/2014
(732) IORDOC VICTOR VIRGIL, Str.

Bucureşti-Târgovişte nr. 22, bl. A, et.
1, ap. A4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIROTI GLOBAL SAFETY
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:alb, gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
9 Echipamente individuale de protecţie pentru
lucru şi lucru la înălţime. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00799
(151) 07/02/2014
(732) IORDOC VICTOR VIRGIL, Str.

Bucureşti-Târgovişte nr. 22, bl. A, et.
1, ap. A4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAFETY ACADEMY

(591) Culori revendicate:alb, gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020108; 270508;

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

clase:
41 Servicii de instruire (pregătire); servicii de
training individual de protecţie pentru lucru la
înălţime.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00814
(151) 07/02/2014
(732) LA SAFI LEBANESE FOOD

S.R.L., Str. Braşoveni nr. 4, bl. 17, sc.
1, et. 2, ap. 14, Camera nr. 2, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LASAFI LEBANESE FOOD

(591) Culori revendicate:crem, maro
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00802
(151) 07/02/2014
(732) RADU VERA, Str. Ceahlău nr. 15, bl.

75, sc. A, etaj 4, ap. 29, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Outfit online

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 00809
(151) 07/02/2014
(732) GOZMAN CONSTANTIN IOAN,

Str. Eroilor nr. 18A, bl. C2, sc. 2, ap.
19, judeţul Cluj, , COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

CONION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de contabilitate, consultanţă şi
conexe destinate firmelor şi persoanelor fizice
autorizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00810
(151) 07/02/2014
(732) GOZMAN CONSTANTIN IOAN,

Str. Eroilor nr. 18A, bl. C2, sc. 2, ap.
19, judeţul Cluj, , COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

Contabilitate Romania

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

35 Servicii de contabilitate, consultanţă şi
conexe destinate firmelor şi persoanelor fizice
autorizate, servicii destinate afacerilor
comerciale.
36 Servicii financiare; consultanţă financiară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00815
(151) 07/02/2014
(732) S.C. ALCOROM S.R.L., Str.

Principală nr. 165, Localitatea
Martinesti, Judeţul Satu Mare, ,
COMUNA ODOREU ROMANIA 

(540)

IOANA SI DANIEL

 
(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 produsepentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00816
(151) 07/02/2014
(732) BRAGAU FLORIN, Sat Bogdanesti,

judeţul Vâlcea, , COM. BUJORENI
ROMANIA 

(540)

INFO PULS

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290104;  
(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;
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00817
(151) 07/02/2014
(732) BRAGAU FLORIN, Sat Bogdanesti,

judeţul Vâlcea, , COM. BUJORENI
ROMANIA 

(540)

by BF Group

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:010501; 260418;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate,conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00818
(151) 07/02/2014
(732) S.C. TRAVELCONNECT S.R.L.,

Aleea Rogerius nr. 2, bl. L1, sc. A, et.
4, ap. 30, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

TRAVELCONNECT

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

clase:
35 Servicii de publicitate, relaţii publice,
publicitate, vânzari, promovare şi marketing;
cercetarea pieţei; organizare şi desfăşurare de
târguri şi expoziţii cu scop publicitar;
colectare de informaţii cu privire la cazarea în
hotel; lucrări de birou în legatură cu formarea
de baze de date cu privire la evaluarea cazării
în hotel; consultanţă şi consiliere în domeniul
serviciilor menţionate anterior; serviciile
menţionate anterior, de asemenea în mod
electronic.
39 Organizare de circuite turistice; rezervare
şi reţinere de bilete de călătorie; informaţii,
consiliere şi consultanţă privind serviciile
menţionate anterior, de asemenea în legatură
cu probleme privind destinaţiile de călătorie;
serviciile menţionate anterior, furnizate de
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asemenea de agenţii de turism, tur operatori şi
birouri de informare turistică; toate serviciile
anterior menţionate în mod electronic.
43 Rezervare la hotel; rezervare de spaţii de
cazare pentru vacanţă, de asemenea în
complexe turistice de vacanţă; informaţii cu
privire la hoteluri, spaţii de cazare pentru
vacanţă şi complexe turistice de vacanţă
(cazare), pe baza evaluării clienţilor sau nu;
servicii de consiliere, informare şi consultanţă
în domeniul serviciilor menţionate anterior;
serviciile menţionate anterior, de asemenea în
mod electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00819
(151) 07/02/2014
(732) S.C. LIVE MEDIA PRODUCTION

S.R.L., Piaţa Victoriei nr. 2, et. 4,
camera 407, judeţul Hunedoara, ,
DEVA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

exclusiv tv

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00820
(151) 07/02/2014
(732) ASOCIATIA BRAND DEFENDER,

B-dul 15 Noiembrie nr. 90, sc. B, ap.
5, judeţul Braşov, , BRASOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

PHARMAPOINTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, 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 digitala, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
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
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articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00821
(151) 07/02/2014
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Comuna Runcu, Jud. Gorj, , BALTA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

CUNUNA

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  

(531) Clasificare Viena:050320; 270508;
290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00822
(151) 07/02/2014
(732) ASOCIAŢIA NAŢIONALA DE

KARATE JKA WF ROMANIA, Str.
Dumitru Kiriac nr. 31, judeţul Timiş,
300478, TIMIŞOARA ROMANIA 
(540)

JKA ROMANIA

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

41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜



 E R A T Ă

Referitor la depozitele M 2014 00020 având denumirea BAIC, M 2014 00021  -
figurativă şi M 2014 0034 având denumirea LE CREMIER CAMEMBERT - dintr-o
eroare materială cauzată de procedura de depunere on-line din perioada 26.12.2013,
respectiv 31.12.2013, pentru următoarele cereri de marcă depuse au intervenit unele
modificări ale datei de depozit după cum urmează:

- M 2014 00020 publicat ca cerere în data de 13.01.2014 i s-a atribuit numărul  M
2013 09505 având dată de depozit 30.12.2013;
- M 2014 00021 publicat ca cerere în data de 13.01.2014 i s-a atribuit numărul  M
2013 09506  având dată de depozit 30.12.2013;
- M 2014 00034 publicat ca cerere în data de 14.01.2014 i s-a atribuit numărul  M
2014 00020  având dată de depozit 06.01.2014.


