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Cereri Mărci publicate în18.08.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05454
08/08/2014 GNF BAKERY PRODUCTS

S.R.L.
TOMIRIS

2 M 2014
05475

08/08/2014 STOIAN FLORIN FS FLORIN SALAM MUSIC

3 M 2014
05476

08/08/2014 DUMITRESCU FLORENTINA ROMLAW

4 M 2014
05477

08/08/2014 OKAPISTUDIO S.R.L. OKAPI

5 M 2014
05478

08/08/2014 IFN EXTRA FINANCE S.A. Extra SIMPLU

6 M 2014
05479

08/08/2014 S.C. SUPERFOOD COMPANY
S.R.L.

pro lens

7 M 2014
05480

08/08/2014 S.C. HILCON S.R.L. CandidEx

8 M 2014
05481

08/08/2014 OPTICAL NETWORK S.R.L. conga

9 M 2014
05482

08/08/2014 IFN EXTRA FINANCE S.A. Extra Finance

10 M 2014
05483

08/08/2014 S.C. VP SERVICII SECURITATE
S.R.L.

VP SERVICII SECURITATE

11 M 2014
05484

08/08/2014 S.C. BRIT STYLE S.R.L. PUFrelax www.pufrelax.com fabricat
romania

12 M 2014
05485

08/08/2014 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

CETATEA VINULUI

13 M 2014
05486

08/08/2014 S.C. HILCON S.R.L. HemoMed

14 M 2014
05487

08/08/2014 S.C. HILCON S.R.L. ProstaMax

15 M 2014
05488

08/08/2014 BALTAC AURICA LITTLE BUCHAREST OLD TOWN

16 M 2014
05489

08/08/2014 BALTAC AURICA UMBRELLA

17 M 2014
05490

08/08/2014 S.C. GLOBAL SECURITY
STRATEGY FACILITY
MANAGEMENT S.R.L.

GLOBAL SECURITY STRATEGY
FACILITY MANAGEMENT

18 M 2014
05492

08/08/2014 S.C. PLAYMATIX S.R.L. SOFT GALAXY
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19 M 2014
05493

08/08/2014 VULPOIU DOREL 100% BUN

20 M 2014
05494

08/08/2014 S.C. DIGISTORE S.R.L. DOMO.ro

21 M 2014
05495

08/08/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

Ce faci în weekend?

22 M 2014
05496

08/08/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

AŢI FOST AICI?

23 M 2014
05497

08/08/2014 WORLD PROTECTION
SECURITY S.R.L.

WORLD PROTECTION SECURITY

24 M 2014
05498

08/08/2014 CAPROM STAR S.R.L. CAPRA VECINULUI

25 M 2014
05500

08/08/2014 S.C. TOMIS GUARD SECURITY
S.R.L.

TOMIS GUARD SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

26 M 2014
05501

08/08/2014 TIRCOMNICU VIORELA AL SHEFA

27 M 2014
05502

08/08/2014 S.C. STAR LINE GOLD S.R.L. AUTOCENTRUM

28 M 2014
05503

08/08/2014 SANTA DANIEL-MIHAI
PANDELE ADRIAN

Tres Bon

29 M 2014
05504

08/08/2014 TIREMAN AUTO SERVICE
S.R.L.

TIREMAN

30 M 2014
05505

08/08/2014 IONESCU DANIEL FLORIN Calitate Premium Print pe Orice.ro
Cu mândrie din2004

31 M 2014
05506

08/08/2014 S.C. GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

PORTO CAT

32 M 2014
05507

08/08/2014 S.C. ALEVIA S.R.L. Beneva

33 M 2014
05508

09/08/2014 SELVEN CAKE LOGISTICS
S.R.L.

Magie in Cofetărie
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(210) M 2014 05454
(151) 08/08/2014
(732) GNF BAKERY PRODUCTS S.R.L.,

Str. Poporului nr. 16, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

TOMIRIS

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pâinii şi
produselor de patiserie şi cofetărie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05475
(151) 08/08/2014
(732) STOIAN FLORIN, Str. Crivăţului nr.

1, bl. 43A, sc. 1, et. 5, ap. 31, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FS FLORIN SALAM MUSIC

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270113; 270503;

270522; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile nincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; diverstisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05476
(151) 08/08/2014
(732) DUMITRESCU FLORENTINA,

Str. Bodeşti nr. 9, bl. 29A, sc. A, et. 3,
ap. 13, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMLAW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05486
(151) 08/08/2014
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

HemoMed

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare medicinale;
suplimente alimentare şi dietetice (de uz
medical).
10 Aparate şi instrumente medicale;
instrumente medicale; aparate şi instrumente
medicale şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05487
(151) 08/08/2014
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

ProstaMax

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare şi dietetice (de uz
medical); suplimente alimentare şi preparate
dietetice (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05488
(151) 08/08/2014
(732) BALTAC AURICA, Aleea Negru

Vodă nr. 4, bl. C3A, sc. 2, et. 4, ap.
27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LITTLE BUCHAREST OLD TOWN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări;de birou; servicii de import-export, lanţ
de magazine, închiriere (de material
publicitar), servicii de desfacere, adunarea
împreună a unor bunuri oferite altora spre
vânzare, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienşi,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse şi servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
prezentarea produselor şi serviciilor prin orice
mijloace de comunicare; organizare de
expoziţii şi târguri cu scop comercial sau
publicitar; prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul

terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
servicii de efectuare de licenţe pentru diverse
produse; servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi
producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
43 Agenţii de cazare (hosteluri, hoteluri,
pensiuni), închirierea de locuinţe temporare,
rezervări de locuinţe temporare, servicii de
bar, rezervări la pensiuni, hosteluri, hoteluri,
moteluri, cafenele, catering de alimente şi
băuturi, servicii de cazare,rezervări de cazare
temporară,rezervări hoteliere, închirierea
sălilor de şedinţă, închirierea de cazări
temporare, restaurante, restaurante cu
autoserviresnack-bar-uri .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05489
(151) 08/08/2014
(732) BALTAC AURICA, Aleea Negru

Vodă nr. 4, bl. C3A, sc. 2, et. 4, ap.
27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UMBRELLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări;de birou; servicii de import-export, lanţ
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de magazine, închiriere (de material
publicitar), servicii de desfacere, adunarea
împreună a unor bunuri oferite altora spre
vânzare, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienşi,
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de produse şi servicii, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
prezentarea produselor şi serviciilor prin orice
mijloace de comunicare; organizare de
expoziţii şi târguri cu scop comercial sau
publicitar; prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora, regruparea în avantajul
terţilor a produselor permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
servicii de efectuare de licenţe pentru diverse
produse; servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi
producătorii de bunuri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
43 Agenţii de cazare (hosteluri, hoteluri,
pensiuni), închirierea de locuinţe temporare,
rezervări de locuinţe temporare, servicii de
bar, rezervări la pensiuni, hosteluri, hoteluri,
moteluri, cafenele, catering de alimente şi
băuturi, servicii de cazare,rezervări de cazare
temporară,rezervări hoteliere, închirierea

sălilor de şedinţă, închirierea de cazări
temporare, restaurante, restaurante cu
autoserviresnack-bar-uri .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05490
(151) 08/08/2014
(732) S.C. GLOBAL SECURITY

S T R A T E G Y  F A C I L I T Y
MANAGEMENT S.R.L., Piaţa Alba
Iulia nr. 3, bl. I 3, sc. A, et. 7, ap. 32,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GLOBAL SECURITY STRATEGY
FACILITY MANAGEMENT

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010117; 010512;

210117; 240105; 240107; 270501;
290113;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmĂ pentru auto şi pentru imobile; montare
de sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada
 08.08.2014-09.08.2014

7

39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05492
(151) 08/08/2014
(732) S.C. PLAYMATIX S.R.L., Str.

Învingătorilor nr. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOFT GALAXY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05493
(151) 08/08/2014
(732) VULPOIU DOREL, Bd. Ion

Mihalache nr. 321, bl. 11, sc. B, ap.
64, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

100% BUN

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:241707; 270711;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. servicii juridice;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
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nevoi individuale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05494
(151) 08/08/2014
(732) S.C. DIGISTORE S.R.L., Str. Abator

nr. 17, camera 1, et. 1, judeţul
Covasna, , TÂRGU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

DOMO.ro

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
magenta

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270315;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;

aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05495
(151) 08/08/2014
(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)

Ce faci în weekend?

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:011509; 260422;

270502; 290112;  
(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 ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05477
(151) 08/08/2014
(732) OKAPISTUDIO S.R.L., Aleea Banul

Udrea nr. 3, bl. 6, sc. 1, et. 2, ap. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OKAPI

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;

290112;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05496
(151) 08/08/2014
(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)

AŢI FOST AICI?

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:060301; 060302;

270501; 290112;  
(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 ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05497
(151) 08/08/2014
(732) W O R L D  P R O T E C T I O N

SECURITY S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi Voievod, nr. 4A, et. 5, ap. 17,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WORLD PROTECTION SECURITY

(591) Culori revendicate:negru(pantone
Process Black), auriu (pantone 871)

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;

260422; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Inspecţii de bagaje pentru securitate, gărzi
de corp, servicii de însoţire, consultanţă în
materie de securitate, gărzi, ăarzi de noapte,
monitorizarea alarmelor de securitate şi
anti-efracţie, deschiderea încuietorilor de
siguranţă, pază de corp, închirierea seifurilor,
inspecţii în fabrici pentru securitate,
consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05498
(151) 08/08/2014
(732) CAPROM STAR S.R.L., Str. Rovine

nr. 11, Jud. Dâmboviţa, , GAESTI
ROMANIA 

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

(540)

CAPRA VECINULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate în legatura cu produsele şi
serviciile solicitate în clasele 29, 30, 39,43,
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse (exceptând transportul) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii de
import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05500
(151) 08/08/2014
(732) S.C. TOMIS GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Prel. Recoltei nr. 12C, Lot
1/2/2, cam. 1, Judeţul Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(540)

TOMIS GUARD SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030719;

260115; 260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05501
(151) 08/08/2014
(732) TIRCOMNICU VIORELA, Str.

Nicolae Balcescu nr. 43, Jud. Dolj, ,
DOLJ ROMANIA 

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

(540)

AL SHEFA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05502
(151) 08/08/2014
(732) S.C. STAR LINE GOLD S.R.L., Str.

Ciprian Porumbescu, bl. 18, sc. O, et.
2, ap. 29, judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

AUTOCENTRUM

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05503
(151) 08/08/2014
(732) SANTA DANIEL-MIHAI, Bld. Gral

Grigore Balan nr.2, bl.43, sc.A, ap.10,
Jud. Covasna, 520089, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(732) PANDELE ADRIAN, Str. Făcliei nr.
12, bl. 12, sc. C, ap. 17, Jud. Covasna,
4000, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

Tres Bon

  
(531) Clasificare Viena:020901; 110102;

270501; 270512;  
(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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau

bucătărie; material pentru curăţare; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei de construcţie); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi 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 (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de redactare de reţele
culinare.
41 Publicare on line de reţele culinare.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05478
(151) 08/08/2014
(732) IFN EXTRA FINANCE S.A., Str.

Patriei nr. 3, et. 1, ap. 1, sector 3,
030206, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Extra SIMPLU
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030424; 270501;

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

clase:
35 Marketing financiar.
36 Creditare financiară; evaluare financiară;
operaţiuni financiare; servicii financiare;
tranzacţii financiare; informaţii financiare;
analiză financiară computerizată; informaţii şi
evaluari financiare; servicii de împrumuturi
financiare; servicii de analiză financiară;
servicii financiare de plată; servicii de
evaluare financiară; servicii de evaluari
financiare; servicii financiare de credit
scoring.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05504
(151) 08/08/2014
(732) TIREMAN AUTO SERVICE

S.R.L., Str. Sportului, nr. 272, Jud.
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

TIREMAN

  
(531) Clasificare Viena:020115; 140709;

150709; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate online; promovarea afacerii

(publicitate); publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice; publicitate pentru
terţi pe internet; servicii de publicitate
furnizate pe internet; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05479
(151) 08/08/2014
(732) S.C. SUPERFOOD COMPANY

S.R.L., Str. Izlazului nr. 3, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

pro lens

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
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de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide
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 artişi; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05480
(151) 08/08/2014
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

CandidEx

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare şi dietetice;
suplimente alimentare medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05505
(151) 08/08/2014
(732) IONESCU DANIEL FLORIN, Str.

Sporturilor, nr. 15, bl. 21, sc. C, ap. 9,
Jud. Covasna, 520089, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

Calitate Premium Print pe Orice.ro Cu
mândrie din2004

  
(531) Clasificare Viena:150701; 240301;

240307; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin internet şi site-uri de internet;
materiale promoţionale în scop publicitar;
creaţie publicitară, firme şi reclame; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, pe baza de comandă prin poştă,
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internet sau prin alte mijloace de comunicatii.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
imprimare, în special imprimarea desenelor;
servicii de imprimare de fotografii; imprimare
litografică; imprimare offset; fotocompoziţii
(tratare şi prelucrare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05506
(151) 08/08/2014
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.,

Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PORTO CAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii

pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05507
(151) 08/08/2014
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

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

(540)

Beneva

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05482
(151) 08/08/2014
(732) IFN EXTRA FINANCE S.A., Str.

Patriei nr. 3, et. 1, ap. 1, sector 3,
030206, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Extra Finance

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:050520; 210117;

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

clase:
35 Marketing financiar; elaborarea situaţiilor
financiare; întocmirea situaţiilor financiare.
36 Creditare financiară; analiză financiară;
informaţii financiare; schimburi financiare;
informaţii financiare; previziuni financiare;
asistenţă financiară; evaluare financiară;
servicii financiare; operaţiuni financiare;
evaluari financiare; managementul riscului
financiar; analiză economică financiară;
procesarea informaţiilor financiare; elaborarea
rapoartelor financiare; pregatirea rapoartelor
financiare; evaluarea activelor financiare;
activităţi bancare financiare; servicii de credit
financiar; cercetare în domeniul financiar;

consultaţii în domeniul financiar; servicii
financiare privind ipotecile; factoring de
operaţiuni financiare; servicii de împrumuturi
financiare; servicii de informare financiară;
monitorizare de portofolii financiare; servicii
financiare privind asigurarea; furnizare de
garanţii financiare; colectare de informaţii
financiare; evaluari financiare (servicii
bancare); management financiar în activitatea
bancară; servicii financiare de credit scoring;
pregatirea rapoartelor şi analizelor financiare;
servicii financiare privind cardurile de credit;
servicii financiare privind acordarea de
împrumuturi; evaluari şi estimari financiare de
proprietăţi; credite garantate; consiliere
privind creditele; acordare de credite
imobiliare; gestionare de credite; administrare
de credite; acordare de credite de consum;
finanţarea creditelor pe termen scurt; furnizare
de informaţii referitoare la credite; solicitare
de informaţii şi consultanţă în materie de
credite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05508
(151) 09/08/2014
(732) SELVEN CAKE LOGISTICS

S.R.L., Str. Merilor nr. 2P, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Magie in Cofetărie

(591) Culori revendicate:verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:110109; 110110;

110125; 260102; 260104; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi 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 (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05481
(151) 08/08/2014
(732) OPTICAL NETWORK S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 3,
parter, axele A-B, stalpii 10 1/2-14
1/2, cam. 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

conga

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270302; 270504;

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

clase:
9 Lentile de contact, ochelari de soare.
35 Regruparea în folosul terţilor a unei
varietati de produse, permiţând clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
44 Servicii prestate de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05483
(151) 08/08/2014
(732) S.C. VP SERVICII SECURITATE

S.R.L., Str. Dâmboviţei nr.36B,
judeţul Cluj, 400584, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VP SERVICII SECURITATE

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270501;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05484
(151) 08/08/2014
(732) S.C. BRIT STYLE S.R.L., Bdul.

Dacia nr. 110, bl. 40, sc. 1, et.1, ap. 6,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

PUFrelax www.pufrelax.com fabricat
romania

  
(531) Clasificare Viena:020117; 020123;

020317; 020323; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in perioada
 08.08.2014-09.08.2014

20

(210) M 2014 05485
(151) 08/08/2014
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CETATEA VINULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
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) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire (divertisment); toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜


