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Cereri Mărci publicate în în data de 14.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03143
07/05/2014 CBGC REAL ESTATE

CONSULTING S.R.L.
Coffice

2 M 2014
03201

07/05/2014 S.C. BIOEEL S.R.L. ANTIGRIP

3 M 2014
03202

07/05/2014 S.C. BIOEEL S.R.L. CO-TRIM

4 M 2014
03203

07/05/2014 S.C. FLASH AUTOMATE DE
CAFEA S.R.L.

Espressa

5 M 2014
03204

07/05/2014 S.C. FLASH AUTOMATE DE
CAFEA S.R.L.

CAFFE DEL CONTE

6 M 2014
03205

07/05/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. STOMACALM

7 M 2014
03206

07/05/2014 S.C. PASSIFLORA BLUE
PHARM S.R.L.

PREŢ ŞOC

8 M 2014
03207

07/05/2014 S.C. YORK FARM S.R.L. YORKPHARM

9 M 2014
03208

07/05/2014 S.C. SAN SECURITY DIVISION
S.R.L.

SAN SECURITY DIVISION SSD

10 M 2014
03209

07/05/2014 S.C. FARMACEUTICA
ARGESFARM S.A.

CATENA pentru artă

11 M 2014
03210

07/05/2014 S.C. AUTOGAZ ROMANIA
S.R.L.

monteazaGPL

12 M 2014
03211

07/05/2014 S.C. DARO PROIECT S.R.L. DARO PROIECT

13 M 2014
03212

07/05/2014 S.C. ADGA CONCEPT S.R.L. JUST4GIRLS

14 M 2014
03213

07/05/2014 S.C. PRO BAR DISTRIBUTION
S.R.L.

MORNING FLAVOUR

15 M 2014
03214

07/05/2014 S.C. MARKETING CLAN
ACHIZITII S.R.L.

Siegfried PRIVATBRAUEREI

16 M 2014
03215

07/05/2014 MINEA HORIA PIESE+PIESE DE SCHIMB PLUS

17 M 2014
03216

07/05/2014 ACCOR MERCURE

18 M 2014
03217

07/05/2014 S.C. NEW AGE ADVERTISING
AGENCY S.R.L.

PIATA VECHE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2014
03218

07/05/2014 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
FORTIUS 2014 BUZAU

CS FORTIUS BUZĂU 2014

20 M 2014
03219

07/05/2014 S.C. RED POWER CONS S.R.L. LightROM

21 M 2014
03220

07/05/2014 LUPŞA CLAUDIU-CRISTINEL TAXI FOREVER NOVA

22 M 2014
03221

07/05/2014 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SILITHOR

23 M 2014
03222

07/05/2014 S.C. ANTIBIOTICE S.A. ZIFEX

24 M 2014
03223

07/05/2014 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SENSIGYN

25 M 2014
03225

07/05/2014 LOUBET CHRISTIAN TAGERTI

26 M 2014
03226

07/05/2014 RED BULL GmbH servus!

27 M 2014
03227

07/05/2014 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

ROSECCO (ROMANIA SEC
COTNARI)
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(210) M 2014 03143
(151) 07/05/2014
(732) C B G C  R E A L  E S T A T E

CONSULTING S.R.L., Şos. Nicolae
Titulescu nr. 89-31, bl. 9, et.6, ap. 70,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RAŢIU & RAŢIU PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L., Intr. Bitolia
nr. 59, subsol, camera 10, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Coffice

(591) Culori revendicate:maro (pantone
7524C)

(531) Clasificare Viena:110303; 270508;
270512; 270514; 290107;  

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

36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. 
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03201
(151) 07/05/2014
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr. 4,

judeţul Mureş, 540390, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

ANTIGRIP

  
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 5 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
lucrări de birou; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 07.05.2014

4

(210) M 2014 03214
(151) 07/05/2014
(732) S.C. MARKETING CLAN

ACHIZITII S.R.L., Str. Speranţei nr.
21A, et. 1, cam. 1, Sat Corbeanca,
Jude ţul  I l fov,  ,  COMUNA
CORBEANCA 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)

Siegfried PRIVATBRAUEREI

(591) Culori revendicate:gri (pantone cool
gray 3 C), albastru, portocaliu
(pantone 1355 C)

(531) Clasificare Viena:020101; 260114;
260118; 270502; 270503; 270524;
290114;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. 
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a berii, a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, a

produselor alimentare destinate consumului
uman (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin catalonge de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate;
agenţii de import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare;
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoţionale pentru clienţi.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; baruri;
cafenele; cantine; catering de alimente şi
băuturi; restaurante; restaurante cu
autoservire; snack-baruri; berării (localuri în
care se serveste şi se consuma bere); pub-uri;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03202
(151) 07/05/2014
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr. 4,

judeţul Mureş, 540390, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

CO-TRIM

  
(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
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sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide; erbicide.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 5 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
lucrări de birou; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03203
(151) 07/05/2014
(732) S.C. FLASH AUTOMATE DE

CAFEA S.R.L., Str. DE 286, DE
287/1, Incinta Parc Industrial, Hala
A2, Sat Dragomireşti - Deal, judeţul
Ilfov, , COMUNA DRAGOMIREŞTI
- VALE ROMANIA 

(540)

Espressa

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
187C), negru (Pantone Black 3C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe;  s i ropuri  ş i  a l te  produse
pentruprepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03204
(151) 07/05/2014
(732) S.C. FLASH AUTOMATE DE

CAFEA S.R.L., Str. DE 286, DE
287/1, Incinta Parc Industrial, Hala
A2, Sat Dragomireşti - Deal, judeţul
Ilfov, , COMUNA DRAGOMIREŞTI
- VALE ROMANIA 

(540)

CAFFE DEL CONTE

(591) Culori revendicate:verde, maro
(531) Clasificare Viena:010105; 030301;

030315; 260104; 260113; 260115;
260121; 290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
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cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; mirodenii, gheaţă.
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 03205
(151) 07/05/2014
(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)

STOMACALM

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03206
(151) 07/05/2014
(732) S.C. PASSIFLORA BLUE PHARM

S.R.L., Bd. Constantin Brâncoveanu
nr. 110 B, demisol, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREŢ ŞOC

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1797C), verde (Pantne 362C)

(531) Clasificare Viena:010318; 270508;
270512; 270519; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 07.05.2014

7

(210) M 2014 03221
(151) 07/05/2014
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

SILITHOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar; suplimente alimentare, suplimente
dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03222
(151) 07/05/2014
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

ZIFEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar; suplimente alimentare, suplimente
dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03223
(151) 07/05/2014
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

SENSIGYN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
produse farmaceutice de uz uman şi de uz
veterinar; suplimente alimentare, suplimente
dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03215
(151) 07/05/2014
(732) MINEA HORIA, Str. Serghiescu

Marin nr. 6-8,et. 4, ap. 9, sector 2, ,
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)

PIESE+PIESE DE SCHIMB PLUS

(591) Culori revendicate:verde (pantone 368
C), gri (pantone 422 C)

(531) Clasificare Viena:150703; 241314;
270524; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de vehicule, piese de schimb pentru vehicule,
părţi componente pentru vehicule, accesorii
pentru vehicule, combustibili, lubrifianţi auto,
uleiuri auto, lichide de întreţinere auto,
anvelope, jante, produse şi obiecte pentru
întreţinerea, curaţarea şi înfrumuseţarea
vehiculelor, unelte pentru reparaţii vehicule,
căşti, îmbrăcăminte şi încăltăminte pentru
automobilişti, ciclişti şi motociclişti
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; serviciile menţionate anterior 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; publicitate; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
managementul afacerilor comerciale şi
consultanţă de organizare; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; compilarea informatiilor în baze
de date computerizate; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); demonstraţii cu produse;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; agenţii de import-export;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); intermedieri de
promoţii de vânzare; organizarea şi gestionare
de programe de loializare, de stimulare sau
promoţionale pentru clenţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03225
(151) 07/05/2014
(732) LOUBET CHRISTIAN, Str.

Jandarmeriei, nr. 14, bl. 7, ap. 21,
sector 1, Stejarii Residence, ,
BUCUREŞTI 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)

TAGERTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03216
(151) 07/05/2014
(732) ACCOR, 110 Avenue de France,

75013, PARIS FRANTA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MERCURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de hoteluri, moteluri; servicii
hoteliere; furnizarea de mâncare şi băutură
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(servicii de alimentaţie publică); cantine,
ceainării, baruri (cu excepţia cluburilor);
servicii de cazare temporară; case de vacanţă;
rezervare de camere de hotel pentru turişti;
rezervare de cazare temporară; consultanţă şi
sfaturi (nu de afaceri) în domeniile hotelurilor
şi restaurantelor; închirierea de săli de
întâlnire şi de săli de conferinţe; furnizarea de
dotări (amenajări) pentru expoziţii, conferinţe
şi întâlniri; servicii de rezervare de hoteluri şi
restaurante; furnizarea de informaţii online cu
privire la rezervările de hoteluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03226
(151) 07/05/2014
(732) RED BULL GmbH, Am Brunnen 1,

5330, FUSCHL AM SEE AUSTRIA 
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea

Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

servus!

  
(531) Clasificare Viena:241701; 250501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; promovarea vânzărilor pentru
terţi; pregătirea de evenimente şi spaţii
publicitare; distribuţie de produse în scopuri
publicitare; servicii de layout în scopuri
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; închiriere de timp publicitar în
mijloace de comunicare; servicii de revista
presei; consultanţă privind organizarea

afacerii;  managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; închirierea de
automate de vânzare; comasarea, în beneficiul
terţilor, a unei varietăţi de bunuri, permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în mod
convenabil acele bunuri; compilaţii ale
rezultatelor statistice; căutare de sponsorizare;
administrare comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor terţilor; prelucrare
administrativă de comenzi de marfă;
reactualizarea materialelor publicitare;
difuzare de anunţuri publicitare; servicii de
abonamente la ziare pentru terţi; servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii
pentru alţii; informaţii pentru afaceri
comerciale; agenţii de informaţii comerciale;
compilarea informaţiilor în baze de date
informatice; sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice; servicii de relaţii cu
publicul; publicare şi scriere de texte
publicitare; publicitate radiofonică; producţie
de reclame pentru radio şi televiziune;
închiriere de spaţii de publicitate; publicitate
televizată; reclamă televizată; afişaj;
prezentare de produse; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; promovarea
vânzărilor pentru terţi; informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori; sondaje de
opinie.
41 Educaţie, predare; instruire; academii
(educaţie); parcuri de recreere şi parcuri de
distracţie; instruire inclusiv pregătire practică
(demonstraţii); divertisment; reprezentaţii
cinematografice; servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie); servicii de
animatori; informaţii în materie de
divertisment; prezentări de spectacole în
direct; proiecţii de filme cinematografice;
music-hall; reprezentaţii  muzicale;
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divertisment radiofonic, muzical, de cinema şi
televiziune; circuri; activităţi sportive şi
culturale; organizare şi coordonare de
activităţi sportive; servicii de cluburi de
noapte şi discoteci; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop cultural, sportiv sau
educaţional; închiriere de înregistrări pe bandă
video şi casete, CD-ROM-uri şi DVD-uri,
filme cinematografice (cine-films) şi filme
motion pictures; închiriere de aparate de
proiecţie cinematografică şi accesoriile
aferente; furnizare de instalaţii pentru
cinematografe şi teatre; furnizarea de instalaţii
de muzee; închirierea aparate de radio şi
televizoare; închirierea de aparate de
înregistrare video; închirierea de echipamente
audio; închirierea de camera video portabile;
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune; închirierea de decoruri pentru
scene şi spectacole; închirierea de camera
video; servicii de redactare de scenarii;
închirierea echipamentelor de jocuri şi
înregistrări audio; producţie de filme
cinematografice, filme şi benzi video, altele
decât filmele publicitare; înregistrări pe benzi
video; servicii de editare de filme şi
microfimare; servicii de fotografie digitală;
servicii de biblioteci itinerante; publicare de
cărţi, texte (cu excepţia textelor publicitare),
cărţi electronice şi jurnale online;
microeditare; furnizarea de publicaţii
electronice online, care nu pot fi descărcate;
servicii de reporteri de ştiri; fotoreportaje;
producţia de programe de radio şi televiziune
şi spectacole; furnizarea de instalaţii sportive;
publicare şi scriere de texte, altele decât cele
publicitare; servicii de jocuri on-line furnizate
printr-o reţea de calculatoare; furnizarea de
servicii de karaoke; servicii de creaţie şi
producţie muzicală; servicii de paginare
pentru alte scopuri decât cel publicitar; dresaj

de animale; servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate şi fitness); servicii de bibliotecă;
organizarea de loterii; servicii de
interpretariat; organizare şi coordonare de
seminarii, conferinţe, simpozioane, ateliere,
congrese, competiţii şi concerte; informaţii în
materie de recreere; planificarea de petreceri;
postsincronizare şi dublaj; jocuri de noroc;
fotografie; divertisment radiofonic; servicii de
studiou de înregistrare şi televiziune;
închirierea de terenuri de sport şi stadioane;
subtitrare; managementul activităţilor de
impresariat artistic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03227
(151) 07/05/2014
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ROSECCO (ROMANIA SEC COTNARI)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03217
(151) 07/05/2014
(732) S.C. NEW AGE ADVERTISING

AGENCY S.R.L., Str. Jean
Negulescu nr. 4, Judeţul Dolj, 200678,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PIATA VECHE

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu
(531) Clasificare Viena:250723; 251225;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03218
(151) 07/05/2014
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

FORTIUS 2014 BUZAU, Cartier
Dorobanţi nr. 1, bl. 29/1, ap. 2, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(540)

CS FORTIUS BUZĂU 2014

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:210301; 240103;

240112; 240113; 240115; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03219
(151) 07/05/2014
(732) S.C. RED POWER CONS S.R.L.,

Str. Dezrobirii nr. 45, bl. P17, sc. 4, et.
2, ap. 57, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LightROM

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:130107; 260409;

260416; 260418; 270524; 290113;  
(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
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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. 
11 Aparate de iluminat, de încalzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03207
(151) 07/05/2014
(732) S.C. YORK FARM S.R.L., B-dul

Constantin Brâncoveanu nr. 110B,
parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YORKPHARM

(591) Culori revendicate:verde (pantone
349C, 576C, 374C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270512;
290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru

sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Serivicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03208
(151) 07/05/2014
(732) S.C. SAN SECURITY DIVISION

S.R.L., Str. Calea Ferentari nr. 20, bl.
126, sc. 3, et. 1, ap. 75, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAN SECURITY DIVISION SSD

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

(531) Clasificare Viena:240103; 240115;
270524; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03209
(151) 07/05/2014
(732) S . C .  F A R M A C E U T I C A

ARGESFARM S.A., Str. Banat, nr. 2,
(C1-corp D, birou 21-22), et. 1, Jud.
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CATENA pentru artă

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru, negru

(531) Clasificare Viena:020901; 050314;
270512; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03210
(151) 07/05/2014
(732) S.C. AUTOGAZ ROMANIA S.R.L.,

Str. Toporaşi nr. 2-6, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

monteazaGPL

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270510; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a pieselor şi
accesoriilor pentru autovehicule( cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vândă şi să le cumpere comod.
37 Reparaţii; service în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03211
(151) 07/05/2014
(732) S.C. DARO PROIECT S.R.L., Aleea

Privighetorii nr. 2, judeţul Vâlcea, ,
RÎMNICU VÎLCEA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

DARO PROIECT
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 260403;

260414; 260416; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 03212
(151) 07/05/2014
(732) S.C. ADGA CONCEPT S.R.L., Str.

Fizicienilor nr. 9, bl.D4A, sc. 2, et. 2,
ap. 53, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

JUST4GIRLS

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:031301; 270502;

270503; 270507; 270711; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi

prezentarea produselor articole de
imbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03213
(151) 07/05/2014
(732) S.C. PRO BAR DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Latea Gheorghe nr. 11, bl.
C69, sc. B, et. 7, ap. 98, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORNING FLAVOUR

(591) Culori revendicate:verde, galben
(531) Clasificare Viena:050316; 110304;

270508; 270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 07.05.2014

15

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03220
(151) 07/05/2014
(732) LUPŞA CLAUDIU-CRISTINEL,

Str. Unirii nr. 8, Judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

TAXI FOREVER NOVA

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, servicii dispecerat.
39 Transport persoane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00644
(151) 08/04/2005
(732) Administradora de Marcas RD, S.

de R.L. de C.V., Industriestr. 7,
CH-6301, ZUG ELVETIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

telcel

 (531) Clasificare Viena:160111; 180506;
250721; 261108; 270501; 270524;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea datelor, sunetului sau imaginilor;
suporţi de date magnetici, discuri acustice;
toate tipurile de programe de calculator şi
software, precum şi echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare.
16 Papetărie, carton şi produse tipărite în
legătură cu serviciile de telecomunicaţii;
fotografii şi articole de papetărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35 Publicitate, managementul afacerilor
comerciale şi administraţie comercială în
legătură cu telecomunicaţii.
38 Servicii de telecomunicaţii.
41 Servicii educative, de formare şi
divertisment în legătură cu telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01825
(151) 10/01/2006
(732) BANIF-SGPS S.A., Rua de Joao

Tavira, 30, P-9004-509, Funchal
Codex PORTUGALIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

BANIF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri bancare, servicii financiare; afaceri
financiare şi servicii de evaluare.

˜˜˜˜˜˜˜




