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Cerere M|rci publicate în 16.01.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09214
09.01.2014 ISSAM EL-TARCHICHI SPRING CHTAURA

2 M 2013
09458

09.01.2014 S.C. URBIS S.R.L. CAFFE il Fortino IL VERO AROMA
DEL CAFFE

3 M 2013
09496

09.01.2014 COCIS DAN-OCTAVIAN OCTAVIAN DULCE DE ROMÂNIA

4 M 2013
09501

09.01.2014 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

MOÔIA VECHE

5 M 2014
00047

09.01.2014 S.C. LIDER FAMILY ACTIV
S.R.L.

LIDE FAMILY ACTIV

6 M 2014
00048

09.01.2014 S.C. SINOTCM S.R.L. CHINA MEDICINE SPA

7 M 2014
00050

09.01.2014 HINKOV ELENA CORINA ESENÚE

8 M 2014
00051

09.01.2014 SAS ARMY SECURITY SAS ARMY SECURITY

9 M 2014
00052

09.01.2014 S.C. EMPORIO ADVERTISING
GRUP S.R.L.
S.C. EMPORIO TRADING S.R.L.

CASA BRANCOVEANU

10 M 2014
00053

09.01.2014 BERTALAN IOAN TRANSYLVANIA SIEBENBURGEN /
ARDEAL / ERDELY Beyond

11 M 2014
00054

09.01.2014 BERTALAN IOAN Úara Alb| Weissenburg

12 M 2014
00055

09.01.2014 B ART S.R.L. LA CEAUN

13 M 2014
00056

09.01.2014 S.C. FOK ART SECURITY
S.R.L.

FOK ART SECURITY ROMANIA
PAZA, ORDINE PUBLICA
BODYGUARD, SECURITY BUZAU

14 M 2014
00057

09.01.2014 NHP Natural Health Pharma
Limited

Sun Wave Pharma SUNCORD

15 M 2014
00058

09.01.2014 VEITH CRISTINA PRINTESA VINULUI

16 M 2014
00059

09.01.2014 VEITH CRISTINA REGINA VINULUI

17 M 2014
00060

09.01.2014 HARVATOVICI-SCHNEIDER
CRISTIAN

LA FOCACCIA
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18 M 2014
00061

09.01.2014 S.C. QUAL MEDIA GROUP
S.R.L.

Brânz| cu MoÛ

19 M 2014
00062

09.01.2014 S.C. QUAL MEDIA GROUP
S.R.L.

arieÕul agrolact

20 M 2014
00063

09.01.2014 S.C. QUAL MEDIA GROUP
S.R.L.

Brânzaur

21 M 2014
00064

09.01.2014 S.C. I-REWIND S.R.L. IREWIND

22 M 2014
00065

09.01.2014 S.C. I-REWIND S.R.L. IREWIND

23 M 2014
00066

09.01.2014 MIRCEA BANICIU PAS{REA PHOENIX

24 M 2014
00067

09.01.2014 MIRCEA BANICIU PAS{REA ROCK
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(210) M 2013 09214
(151) 09.01.2014
(732) ISSAM EL-TARCHICHI, Str.

Făinari nr. 20, bl. 53, sc. B, ap. 84, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

SPRING CHTAURA

(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
270502;  

(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.
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; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09458
(151) 09.01.2014
(732) S.C. URBIS S.R.L., Str. Luncă nr.

117, Jud. Hunedoara, 332059,
PETROŞANI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B sc. B, ap. 76, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                  

CAFFE il Fortino IL VERO AROMA
DEL CAFFE

(591) Culori revendicate:alb, bej-auriu, maro
(531) Clasificare Viena:070101; 260118;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
ciocolată, produse de ciocolată, preparate pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, arome altele decât uleiuri
esenţiale pentru pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, produse de cofetărie, dulciuri,
bomboane, praline, fondante, produse de
brutărie, produse de patiserie, biscuiţi,
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prăjituri, napolitane, budinci, îngheţată
comestibilă, decoraţiuni comestibile, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, mix de condimente,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
turta dulce, chifle de pâine, blaturi de tort,
pudră de tort, torturi, arome pentru torturi
altele decât uleiurile esenţiale, caramele
(bomboane), sandwich-uri cu brânză, cicoare
(substitut de cafea), băuturi din ciocolată cu
lapte, dulciuri pentru decorarea pomilor de
crăciun, chutney (condimente), produse
rezultate din măcinare, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri) , jeleuri de fructe
(dulciuri), ierburi de grădină conservate
(asezonare), cereale pentru alimente, halva,
batoane de cereale bogate în proteine ,
ketchup (sos), sosuri pentru salate, sare pentru
gătit, sandwich-uri, sos tomat, sosuri
(condimente), serbeturi, dulciuri cu zahăr,
îndulcitori naturali, preparate vegetale folosite
ca substitut de cafea.
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, import-export, lanţ de magazine,
adunarea împreună a unor bunuri oferite altora
spre vânzare cu posibilitatea unor vizionari
convenabile a acestora de către clienţi,
promovarea bunurilor altora, regruparea în
avantajul terţilor a produselor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aprovizionare pentru terţi, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, materiale
publicitare, prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin

mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, servicii
de aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi, servicii de desfacere, prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail,
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii pentru prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
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, toate acestea şi cu privire la
produsele menţionate la clasa 30.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
organizarea de călătorii, ambalarea
produselor, antrepozitare, cărăuşie,
distribuirea de colete, distribuirea de produse,
depozitarea produselor, descărcarea
mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă,
înmagazinare, închirierea de aeronave,
organizarea croazierelor organizarea tururilor,
transport cu barjă, închiriere de ambarcaţiuni,
depozitare de ambarcaţiuni, transport de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
brokeraj de curierat, brokeraj de transport,
parcarea maşinilor, închirierea maşinilor,
transportul cu autobuzul, carting, închiriere de
autobuze, închiriere de vagoane de cale ferată,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
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organizarea croazierelor, livrări de flori,
livrări de mesaje, livrări de bunuri, livrări de
bunuri prin comandă poştală, închirierea
clopotelor scufundătoare, închirierea
costumelor de scafandru, escortarea
călătorilor, transport cu feribotul, închirierea
camerelor frigorifice, transport de mărfuri,
închirierea de garaje, livrarea de produse,
depozitarea de produse, transport de călători,
rezervări de transport, informaţii legate de
transport, logistică de transport, rezervări de
călătorii, însoţirea călătorilor, închirierea de
vagonete de cale ferată, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, închiriere de
vehicule, închirierea de depozite, depozitare,
toate acestea si cu privire la produsele
menţionate la clasa 30.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
educative şi culturale, organizarea de
manifestări şi expoziţii educative sau
culturale; organizarea atelierelor de creaţie în
domeniul cultural, artistic; organizare de
concursuri pe teme de educaţie sau culturale ,
furnizarea servicilor de amuzament, parcuri de
amuzament, distracţii, dresajul animalelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de bibliotecă mobile,
publicarea cărţilor, servicii de camping
(amuzament), servicii de sport pentru
campare, furnizarea instalaţiilor de casino
(jocuri de noroc), închirierea filmelor
cinematrografice, prezentări cinematografice,
circuri, servicii de club (amuzament sau

educaţie), antrenament (instruire), organizarea
compet i ţ i i lor  spor t ive ,  sus ţ inerea
antrenementelor de fitness, organizarea şi
susţinerea concertelor, cursuri de
corespondenţă, servicii de disk jockey, servicii
de discotecă, închirierea echipamentului de
scufundări, organizarea balurilor, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament), organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), parcuri de
distracţii, planificarea petrecerilor (distracţii)
, prezentarea de reprezentaţii live, servicii ale
instructorilor personali (antrenament de
fitness), producţia de muzică, producţia de
programe de radio şi televiziune, producerea
spectacolelor, producerea filmelor pe casetă
video, furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea facilităţilor
sportive, publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online, publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, închirierea aparatelor
de radio şi televiziune, amuzament radio,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
servicii de înregistrare în studio, furnizarea
articolelor de recreere, informaţii despre
posibilităţi de recreere, educaţie religioasă,
închirierea echipamentului audio, închirierea
camerelor de filmat, închirierea peliculelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de
iluminat pentru decoruri de teatru sau
studiouri de televiziune, închirierea filmelor,
închirierea proiectoarelor şi accesoriilor de
film, închierea de decoruri, închirierea de
echipamente de scufundări, închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor.
43 Restaurante şi cazare temporară, agenţii de
cazare (oteluri, pensiuni) , închirierea de
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locuinţe temporare, rezervări de locuinţe
temporare, servicii de bar, rezervări la
pensiuni, pensiuni, închirieri de clădiri
transportabile, cafenele, servicii de camping
(cazare), închirierea de corturi, furnizarea
facilităţilor de camping, cantine, catering de
alimente şi băuturi, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de camping de vacanţă (cazare),
case de pensionari, aziluri, hosteluri, rezervări
hoteliere, hoteluri, moteluri, asigurarea
facilităţilor pentru campare, închirierea
scaunelor meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, închirierea
sălilor de şedinţă, închirierea de cazări
temporare, rezervări de cazare temporară,
restaurante, restaurante cu auto-servire,
snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09501
(151) 09.01.2014
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION

S.R.L., Sat Apahida, Str. Libertăţii nr.
FN, Jud. Cluj, , COMUNA APAHIDA
ROMANIA 

(540)
                   

MOŞIA VECHE

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:050106; 070108;
270508; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări de 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29 şi 30 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09496
(151) 09.01.2014
(732) COCIS DAN-OCTAVIAN, Şos.

Erou Iancu Nicolae, nr. 111B, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                 

OCTAVIAN DULCE DE ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roz (pantone 197)
(531) Clasificare Viena:260418; 290112; 
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(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00057
(151) 09.01.2014
(732) NHP Natural Health Pharma

Limited, 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)
              

Sun Wave Pharma SUNCORD

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, roşu, negru, alb

(531) Clasificare Viena:010302; 020901;
270508; 270511; 290115;  

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

5 Suplimente alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00058
(151) 09.01.2014
(732) VEITH CRISTINA, Str. Enăchiţă

Văcărescu nr. 32, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRINTESA VINULUI

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

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
35 Lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00059
(151) 09.01.2014
(732) VEITH CRISTINA, Str. Enăchiţă

Văcărescu nr. 32, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00063
(151) 09.01.2014
(732) S.C. QUAL MEDIA GROUP

S.R.L., Calea Dorobanţilor, nr. 22,
Jud. Cluj, 400117, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Brânzaur

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00052
(151) 09.01.2014
(732) S.C. EMPORIO ADVERTISING

GRUP S.R.L., Str. Moldoviţa nr. 23,
bl. 15, sc. F, ap. 54, sector 4, 041814,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. EMPORIO TRADING S.R.L.,
Str. Moldoviţa nr. 23, bl. 15, sc. F, ap.
54, sector 4, 041814, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASA BRANCOVEANU

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

43 Prepararea de alimente şi băuturi pentru
consum; servicii de cazare şi masă în hoteluri,
pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00060
(151) 09.01.2014
(732) HARVATOVICI-SCHNEIDER

CRISTIAN, Str. George Vâlsan nr.
10, bl. 108, sc. 1, ap. 26, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
       

LA FOCACCIA

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09.01.2014

9

(210) M 2014 00047
(151) 09.01.2014
(732) S.C. LIDER FAMILY ACTIV

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 93-95, sc.
1, et. 5, ap. 17, camera 1, Judeţul
Ilfov, *, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LIDE FAMILY ACTIV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00048
(151) 09.01.2014
(732) S.C. SINOTCM S.R.L., Str. Mr.

Şofran nr. 13, camera 2, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CHINA MEDICINE SPA

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

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 00061
(151) 09.01.2014
(732) S.C. QUAL MEDIA GROUP

S.R.L., Calea Dorobanţilor, nr. 22,
Jud. Cluj, 400117, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Brânză cu Moţ

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00064
(151) 09.01.2014
(732) S.C. I-REWIND S.R.L., Str.

Costache Negri nr. 2, et. 4, spaţiul nr.
11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                   

IREWIND
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(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:020123; 260418;

270524; 290112;  
(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 00050
(151) 09.01.2014
(732) HINKOV ELENA CORINA, Str.

Lacul Plopului nr.10, bl.V20, sc.2,
et.1, ap.62, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ESENŢE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00065
(151) 09.01.2014
(732) S.C. I-REWIND S.R.L., Str.

Costache Negri nr. 2, et. 4, spaţiul nr.
11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

IREWIND

  
(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 00053
(151) 09.01.2014
(732) BERTALAN IOAN, Str. Dr. Aurel

Lazăr nr. 29, judeţul Alba, 510215,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)
                 

TRANSYLVANIA SIEBENBURGEN /
ARDEAL / ERDELY Beyond
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(591) Culori revendicate:gri, roşu, albastru,
galben, alb

(531) Clasificare Viena:030411; 260118;
270509; 290115;  

(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); caracter
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00066
(151) 09.01.2014
(732) MIRCEA BANICIU, Str. Ioniţă

Cegan nr. 2, bl. P11, sc. 2, et. 8, ap.
69, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

PASĂREA PHOENIX

 (531) Clasificare Viena:270501; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00067
(151) 09.01.2014
(732) MIRCEA BANICIU, Str. Ioniţă

Cegan nr. 2, bl. P11, sc. 2, et. 8, ap.
69, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

PASĂREA ROCK

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00054
(151) 09.01.2014
(732) BERTALAN IOAN, Str. Dr. Aurel

Lazăr nr. 29, judeţul Alba, 510215,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)
                   

Ţara Albă Weissenburg

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:070101; 240905;

270508; 290113;  
(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); caracter
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,

rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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.
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).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00051
(151) 09.01.2014
(732) SAS ARMY SECURITY, Str.

Bazaltului nr. 32-40, camera 81, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

SAS ARMY SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie bunuri şi gardă
persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00055
(151) 09.01.2014
(732) B ART S.R.L., Str. Tr. Demetrescu

nr. 12, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)
                    

LA CEAUN

(531) Clasificare Viena:110318; 270508;
270524;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00062
(151) 09.01.2014
(732) S.C. QUAL MEDIA GROUP

S.R.L., Calea Dorobanţilor, nr. 22,
Jud. Cluj, 400117, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)
                   

arieşul agrolact

(591) Culori revendicate:gri
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290111;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00056
(151) 09.01.2014
(732) S.C. FOK ART SECURITY S.R.L.,

Str. Ungureni nr. 71, judeţul Buzău,
127185, COM. CISLĂU ROMANIA

(540)
                    

FOK ART SECURITY ROMANIA
P A Z A ,  O R D I N E  P U B L I C A

BODYGUARD, SECURITY BUZAU

 
(531) Clasificare Viena:030116; 240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜


