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Publicate în 15.01.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09107
08.01.2014 CARPATAIR FLIGHT SERVICE

S.R.L.
FlightService

2 M 2014
00004

08.01.2014 S.C. GRUP CEREAL AGRO
ZOO S.R.L.

FERMA SAIDIA

3 M 2014
00005

08.01.2014 S.C. GRUP CEREAL AGRO
ZOO S.R.L.

CRAMA SAIDIA

4 M 2014
00035

08.01.2014 BALASA BEATRICE ANDREEA
PINTILIE MARA EMINIA
PENE LIVIU
CRISTEA MIHAI OVIDIU

The Hypnotic Dancers

5 M 2014
00036

08.01.2014 S.C. HAPPY NAILS S.R.L. happy nails

6 M 2014
00037

08.01.2014 S.C. GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS S.R.L.

ZAGGED

7 M 2014
00038

08.01.2014 S.C. NEXUS MEDIA S.R.L. Nexus ERP Software

8 M 2014
00039

08.01.2014 AsociaÛia ARCHE MONU MENTE UITATE

9 M 2014
00040

08.01.2014 S.C. HAHAHA PRODUCTION
S.R.L.

HAHAHOUSE

10 M 2014
00041

08.01.2014 S.C. MAPLE ARCHITECTURAL
DESIGN S.R.L.

MAPLE ARCHITECTURAL DESIGN

11 M 2014
00042

08.01.2014 S.C. HABAR CONSULTING
S.R.L.

HABAR

12 M 2014
00043

08.01.2014 BONGRAIN S.A. ILE DE FRANCE SINCE 1936

13 M 2014
00044

08.01.2014 ROM PAPER S.R.L. MOTOTOL DE AJUTOR

14 M 2014
00045

08.01.2014 ROM PAPER S.R.L. MOTOTOL

15 M 2014
00046

08.01.2014 S.C. GUS & MAX LOGISTICS
S.R.L.

ULIM
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(210) M 2013 09107
(151) 08.01.2014
(732) CARPATAIR FLIGHT SERVICE

S.R.L., Str. Aeroport nr. 2, Judeţul
Timiş, 307210, COMUNA GHIRODA
ROMANIA 

(540)

FlightService

(591) Culori revendicate:gri (pantone cool
gray 10C), albastru (pantone 293 C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială în
domeniul aerian.
39 Transporturi aeriene, servicii turistice
incluse în această clasă, inclusiv vânzarea de
bilete de avion.
42 Creare şi menţinere pagină web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00005
(151) 08.01.2014
(732) S.C. GRUP CEREAL AGRO ZOO

S.R.L., Str. Saidia nr. 12, judeţul
Constanţa, , COM. PESTERA
ROMANIA 

(540)

CRAMA SAIDIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00004
(151) 08.01.2014
(732) S.C. GRUP CEREAL AGRO ZOO

S.R.L., Str. Saidia nr. 12, judeţul
Constanţa, , COM. PESTERA
ROMANIA 

(540)

FERMA SAIDIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00039
(151) 08.01.2014
(732) Asociaţia ARCHE, Str. Dezrobirii nr.

12, bl. 23, sc. C, et. 2, ap. 51, sector 6,
060985, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
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 00035
(151) 08.01.2014
(732) BALASA BEATRICE ANDREEA,

Str. Ripicen nr. 3, bl. 4, sc. 1, et. 10,
ap. 41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PINTILIE MARA EMINIA, Str. Mr.
Alexandru Câmpeanu nr. 51, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PENE LIVIU, Str. Fabricii nr. 8, bl.
25/IV, sc. A, et. 6, ap. 33, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRISTEA MIHAI OVIDIU, Str.
Birca nr. 12, bl. M179A, sc. 1, et. 4,
ap. 21, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

The Hypnotic Dancers
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 08.01.2014

2

(210) M 2014 00042
(151) 08.01.2014
(732) S.C. HABAR CONSULTING

S.R.L., Str. Dacia nr. 10, et. 1, camera
5, Jud. Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

HABAR
 
(531) Clasificare Viena:030705; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00036
(151) 08.01.2014
(732) S.C. HAPPY NAILS S.R.L., Str. Ion

Neculce nr. 25, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

happy nails
  
(531) Clasificare Viena:020919; 270502;  
(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.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.
45 Servicii privind înregistrarea numelor
domeniilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00044
(151) 08.01.2014
(732) ROM PAPER S.R.L., Str. DN73B,

Jud. Braşov, , CRISTIAN ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

MOTOTOL DE AJUTOR
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00037
(151) 08.01.2014
(732) S.C.  GRAFFITI  PUBLIC

RELATIONS S.R.L., Str. Iordache
Golescu nr. 17, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZAGGED
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei 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
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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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.
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 00041
(151) 08.01.2014
(732) S.C. MAPLE ARCHITECTURAL

DESIGN S.R.L., Str. Fizicienilor, nr.
12, bl. 1B, sc. A, et. 6, ap. 39, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAPLE ARCHITECTURAL DESIGN

(591) Culori revendicate:roşu(pantone 153)
  
(531) Clasificare Viena:050302; 050307;

260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

42 Activităţi de proiectare; activităţi de
proiectare arhitecturală, design grafic.
44 Servicii de întreţinere peisagistică şi
execuţie peisagistică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00038
(151) 08.01.2014
(732) S.C. NEXUS MEDIA S.R.L., Şos.

Bucium nr. 82J, subsol şi parter,
judeţul Iaşi, , IASI ROMANIA 

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

(540)

Nexus ERP Software
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Programare computerizată, închirierea de
computere, consultanţă de software
computerizat, design de software pentru
computer, instalare de software pentru
computere, mentenanţă software-urilor pentru
computere, actualizarea software-urilor de
computer, analiza software-ului de computer,
consultanţă în software de computer, crearea
şi mentenanţa websiturilor pentru alţii,
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (în convertire fizică),
găzduirea site-urilor web, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces la
distanţă, recuperarea datelor computerizate,
închirierea software-ului de computer,
închirierea serverelor web, cercetare şi
dezvoltare pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00043
(151) 08.01.2014
(732) BONGRAIN S.A., 42 Rue Rieussec,

F-78220, VIROFLAY FRANTA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ILE DE FRANCE SINCE 1936
  
(531) Clasificare Viena:180314; 180317;

270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, brânză şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile (toate produsele provin
din Franţa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00045
(151) 08.01.2014
(732) ROM PAPER S.R.L., Str. DN73B,

Jud. Braşov, , CRISTIAN ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

MOTOTOL

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00046
(151) 08.01.2014
(732) S.C. GUS & MAX LOGISTICS

S.R.L., Str. Linia de Centură nr. 50,
bl. A6, ap. 203, Sat Ştefăneştii de Jos,
jude ţul  I l fov ,  ,  COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ULIM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00040
(151) 08.01.2014
(732) S.C. HAHAHA PRODUCTION

S.R.L., Sat Ciocăneşti nr. 233B, Jud.
Argeş, , COMUNA CĂLINEŞTI
ROMANIA 

(540)

HAHAHOUSE
  
(531) Clasificare Viena:040521; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri (inclusiv înregistrate); DVD-uri
(inclusiv inregistrate); Blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, SD, SDHC, SDXC,
Micro SD, Micro SDHC, memory stick);
HDD-uri (inclusiv externe), suporturi media
(memorii), discuri optice (inclusiv
înregistrate), discuri magnetice (inclusiv
înregistrate), casete video si audio (inclusiv
înregistrate).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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; reviste, almanahuri,
albume, afişe, carti pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii,
reviste, reprezentări şi reproduceri grafice,
semne de carte, şerveţele de masa din hârtie,
tipărituri, ziare, reviste de benzi desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apărarea
urechilor, bandane, sandale de baie, chiloţi de
baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp), corsete,
costume, costume de bal mascat, cozoroace,
cravate, desuuri, eşarfe, espadrile, fulare,
fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de stradă,
impermeabile, încălţăminte sport, încălţăminte
de plajă, mantouri, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), jupoane, lenjerie de corp,
pălării, paltoane, papuci, pardesie, pelerine,
pijamale, pulovere, rochii, saluri, sandale,
sube, şosete, tricouri, veste, uniforme, sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agenţii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronică publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comercială pentru
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licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe Internet, publicitate radiofonică şi
televizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiori de cinema, servicii
de cluburi, servicii de compoziţie muzicală,
organizare de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare şi dirijare de
concerte, servicii de discotecă, informaţii în
materia de divertisment, divertisment
radiofonic şi televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje

fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestra, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decât
textele publicitare, publicare electronică
on-line a carţilor şi periodicelor, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentare de spectacole live,
servicii de studiouri de înregistrare, studiori de
cinema, subtitrare, servicii pentru organizarea
timpului liber, producţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜



                     E R A T { 

Dintr-o eroare material| depozitul M 2013 08861 a fost publicat cu denumirea
m|rcii greÕit|  - W fig., denumirea corect| este W WOODCHOPPER.


