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Cereri M|rci publicate în data de 16/07/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04480
09/07/2014 STEELCORE EUROPE S.R.L. STEELCORE EUROPE

2 M 2014
04529

09/07/2014 ASOCIATIA EURO FOTO ART Carol Pop de Szathmari Szathmari
Pap Karoly Festivalul InternaÛional
de Fotografie-International
Photography Festival-Nemzetkozi
Fotografiai Fesztival Oradea
Nagyvarad-Romania-Romania

3 M 2014
04606

09/07/2014 FERARIU DANUT
CONSTANTIN

WILD ART

4 M 2014
04657

09/07/2014 NIKOLIC ADELINA MARIELA uki crafts Handmade in România

5 M 2014
04690

09/07/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART&FAST

6 M 2014
04724

09/07/2014 TOROICAN IOAN FOCUL SACRU

7 M 2014
04725

09/07/2014 POPA IULIAN OVIDIU whais

8 M 2014
04726

09/07/2014 S.C. AVI RUSTIC S.R.L. OUL RUSTIC

9 M 2014
04727

09/07/2014 S.C. AVI RUSTIC S.R.L. AVI RUSTIC

10 M 2014
04729

09/07/2014 PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

S.O.S. S{N{TATEA MEA!

11 M 2014
04730

09/07/2014 PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

CALENDARUL ZILEI

12 M 2014
04731

09/07/2014 HBO ROMANIA S.R.L. UMBRE

13 M 2014
04732

09/07/2014 GREY GUARD SECURITY
S.R.L.

GREY GUARD SECURITY

14 M 2014
04733

09/07/2014 S.C. MANET TRADING
SERVICE S.R.L.

BRIO! Bio în România

15 M 2014
04734

09/07/2014 DELIDAKIS IOANNIS defencesystems logistics solutions

16 M 2014
04735

09/07/2014 S.C. ASTON COM S.A. TOYO

17 M 2014
04736

09/07/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

ALBERR
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18 M 2014
04737

09/07/2014 S.C. PROSEP S.R.L. 3P ProDIGITAL PRINT by ProSEP

19 M 2014
04738

09/07/2014 S.C. MERT S.A. ÔIMÔEK TURBO

20 M 2014
04739

09/07/2014 R{DULESCU COSMIN ANDREI
V{TAFU MIHAI IONUÚ

viaHotel

21 M 2014
04740

09/07/2014 S.C. ASTON COM S.A. YOKI

22 M 2014
04741

09/07/2014 S.C. POPASUL DACILOR
PRODCOM S.R.L.

POPASUL DACILOR

23 M 2014
04742

09/07/2014 S.C. FOOD MANAGEMENT
AND SERVICE S.R.L.

P'

24 M 2014
04743

09/07/2014 S.C. BUSINESS TRAIN S.R.L. BUSINESS TRAIN WE TRAIN YOU
GAIN

25 M 2014
04744

09/07/2014 TEATRUL EVREIESC DE STAT TES

26 M 2014
04745

09/07/2014 NTS PAY S.R.L. ePayCoffee

27 M 2014
04746

09/07/2014 MRC GUARDING SERVICE
S.R.L.

MRC GUARDING SERVICE

28 M 2014
04747

09/07/2014 COLEGIUL FARMACISTILOR
DIN ROMANIA

Univers Farmaceutic REVISTA
FARMACIÔTILOR DIN ROMÂNIA

29 M 2014
04748

09/07/2014 DAN VARDIE Cel mai 4x4 off road

30 M 2014
04749

09/07/2014 DAN VARDIE cel mai 4x4 SUV PREMIUM

31 M 2014
04750

09/07/2014 DAN VARDIE cel mai 4x4 SUV

32 M 2014
04751

09/07/2014 CLOUDBASE SOLUTIONS
S.R.L.

cloudbase solutions

33 M 2014
04752

09/07/2014 ROMINSOLV ROMINSOLV Practicieni în
insolvenÛ|

34 M 2014
04753

09/07/2014 S.C. PREMIUM AUTO S.R.L. PREMIUM AUTO

35 M 2014
04754

09/07/2014 S.C. AUTOBON PARTS &
TYRES S.R.L.

autobon.ro PARTS TYRES

36 M 2014
04755

09/07/2014 STANCU ADRIANA-IULIANA LULI
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37 M 2014
04757

09/07/2014 MUNICIPIUL ALBA IULIA alba fest

38 M 2014
04758

09/07/2014 S.C. BLOC EXPERT S.R.L. Bloc Expert
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(210) M 2014 04480
(151) 09/07/2014
(732) STEELCORE EUROPE S.R.L., Str.

Alexandru Vaida Voievod, nr. 112,
Jud. Cluj, 400436, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

STEELCORE EUROPE

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
tuburi metalice; produse metalice necuprinse
în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04529
(151) 09/07/2014
(732) ASOCIATIA EURO FOTO ART,

Piaţa 1 Decembrie nr. 12, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

Carol Pop de Szathmari Szathmari Pap
Karoly Festivalul Internaţional de
Fotografie-International Photography
Festival-Nemzetkozi Fotografiai Fesztival
Oradea Nagyvarad-Romania-Romania

  
(531) Clasificare Viena:020103; 020105;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de oferire de
medalii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04606
(151) 09/07/2014
(732) FERARIU DANUT CONSTANTIN,

Str. Stânjeneilor nr. 3, bl. C1, sc. 2, et.
2, ap. 11, judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

WILD ART

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de organizare a
unor expoziţii de artă românească şi alte
manifestări privind promovarea artei; servicii
specifice de artă, furnizate online.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii oferite de asociaţii sau fundaţii pentru
promovarea artei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04657
(151) 09/07/2014
(732) NIKOLIC ADELINA MARIELA,

Drumul Timonierului 11-13, bl. 109,
sc. 2, ap. 88, sector, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

uki crafts Handmade in România
  
(531) Clasificare Viena:170109; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Încălţăminte croşetată manual,
îmbrăcăminte croşetată manual, accesorii
croşetate manual (gulere, berete, pălării).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselordin clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04690
(151) 09/07/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

S'MART&FAST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi unelte electrice şi mecanice, alte
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unelte decât cele acţionate manual, cuprinse în
această clasă.
8 Unelte şi scule acţionate manual (lopeţi,
cazmale, chei de piuliţe, chei pentru bujii,
pentru robinete, pentru ţevi, cleşti pentru
fixare. 
9 Echipamente de protecţie şi siguranţă
(bocanci, căşti, salopete), aparate pentru
conducerea distribuţia şi transformarea şi
reglarea curentului electric.
12 Roabe, cuplaje pentru vehicule, motoare,
accesorii pentru biciclete, alarme,
amortizoare, anvelope, arcuri, bucşe, cilindri,
centuri de siguranţă, conducte, cuplaje folosite
in industrie, dispozitive de comandă,
furtunuri, garnituri.
16 Pensule, benzi adezive pentru hârtie,
carton, pereţi şi autoturisme; adezivi;
tablă(indicatoare). 
35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
produse şi unelte din clasele 7,8,9,12(cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export;
comercializare on-line şi prin cataloage
specializate a unor unelte, maşini şi scule
acţionate manual sau electric.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04724
(151) 09/07/2014
(732) TOROICAN IOAN, Str. Johann

Sebastian Bach, nr. 25-27, Jud. Timiş,
, DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(540)

FOCUL SACRU

(591) Culori revendicate:violet, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:241324; 241325;

260418; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de cazare temporară.
44 Servicii medicale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04750
(151) 09/07/2014
(732) DAN VARDIE, Str. Dr. Grigore

Romniceanu, nr. 19-21, et. 3, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cel mai 4x4 SUV
  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04725
(151) 09/07/2014
(732) POPA IULIAN OVIDIU, Str. Olimp,

nr. 6, ap. 2, Jud. Ilfov, 077145,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

whais

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru

aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
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 04751
(151) 09/07/2014
(732) CLOUDBASE SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Ion Vidu nr. 3, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

cloudbase solutions

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
5275 C), bleumarin (pantone 533 C),
bleumarin (pantone 534 C), albastru
(pantone 285 C), bleu (pantone 299
C), bleu (pantone 2915C), bleu
(pantone 2905 C)

(531) Clasificare Viena:260409; 270508;
290112;  
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(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 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04726
(151) 09/07/2014
(732) S.C. AVI RUSTIC S.R.L., Ferma nr.

5, Secţie incubaţie, lot nr. 3, C2-Hala
Incubaţie, Birou nr. 1, Jud. Ilfov, ,
DRAGOMIREŞTI VALE ROMANIA

(540)

OUL RUSTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte 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.
39 Transport; ambalare şidepozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04727
(151) 09/07/2014
(732) S.C. AVI RUSTIC S.R.L., Ferma nr.

5, Secţie incubaţie, lot nr. 3, C2-Hala
Incubaţie, Birou nr. 1, Jud. Ilfov, ,
DRAGOMIREŞTI VALE ROMANIA

(540)

AVI RUSTIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte 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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31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04752
(151) 09/07/2014
(732) ROMINSOLV, Str. Unirii nr. 223, et.

3, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ROMINSOLV Practicieni în insolvenţă

(591) Culori revendicate:alb, galben,
albastru, portocaliu, roşu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

270508; 290115;  
(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.
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 04753
(151) 09/07/2014
(732) S.C. PREMIUM AUTO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, clădirea
B, (Aripa B1), parter, sector 1, ,
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  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PREMIUM AUTO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04729
(151) 09/07/2014
(732) P R I M A  B R O A D C A S T I N G

GROUP S.R.L., Bdul. Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.O.S. SĂNĂTATEA MEA!
  
(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 artisi; 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.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04730
(151) 09/07/2014
(732) P R I M A  B R O A D C A S T I N G

GROUP S.R.L., Bdul. Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CALENDARUL ZILEI
  
(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 artisi; 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.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 09/07/2014 

11

(210) M 2014 04731
(151) 09/07/2014
(732) HBO ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti

nr. 76-80, et. 5, sector 1, 11017,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UMBRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Producţii de film, altele decât filmele
publicitare; programe de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04754
(151) 09/07/2014
(732) S.C. AUTOBON PARTS & TYRES

S.R.L., Str. Constantin Rădulescu
Motru nr. 7, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
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)

autobon.ro PARTS TYRES

  
(531) Clasificare Viena:180121; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Regruparea în avantajul terţilor a
anvelopelor, jantelor, roţilor complete şi
accesoriilor auto (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; prezentarea acestor
produse pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoasca şi să le achizitioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu produsele,
naţionale şi sau din import, inclusiv servicii de
asistenţă comercială pentru aceste produse;
activităţi de import export cu produse de tipul
celor sus menţionate.
37 Instalare, curăţare, reparare şi întreţinere de
anvelope şi de jante, în special întreţinerea şi
repararea anvelopelor, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), echilibrarea (alinierea)
de anvelope, înlocuirea de anvelope, montarea
şi reparaţiile de anvelope de vehicule,
recanelarea anvelopelor, rotaţia şi echilibrarea
anvelopelor, servicii de montare anvelope;
servicii de consiliere cu privire la instalarea,
curaţarea, repararea şi intreţinerea anvelopelor
şi ale jantelor.
39 Depozitare, ambalare, transport şi livrare
de anvelope şi de jante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04732
(151) 09/07/2014
(732) GREY GUARD SECURITY S.R.L.,

Str. Unirii, nr. 28C, parter, Jud.
Buzău, 120000, BUZĂU ROMANIA

(540)

GREY GUARD SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260301;

270517;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04755
(151) 09/07/2014
(732) STANCU ADRIANA-IULIANA,

Str. Roşiori nr. 4, bl. BR16A, sc. 1, et.
5, ap. 24, Judeţul Galaţi, 800083,
GALAŢI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LULI

  
(531) Clasificare Viena:180109; 270508;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04733
(151) 09/07/2014
(732) S.C. MANET TRADING SERVICE

S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 37, et.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRIO! Bio în România

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290113;  
(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 şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04734
(151) 09/07/2014
(732) DELIDAKIS IOANNIS, Str. Erou

Iancu Nicolae nr. 48A, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

defencesystems logistics solutions

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care functionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; munitie şi proiectile;
explozivi; artificii.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04735
(151) 09/07/2014
(732) S.C. ASTON COM S.A., Şos.

Nordului nr. 82-92, et. 4, ap. 40,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOYO
(591) Culori revendicate:negru, roşu,

albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04736
(151) 09/07/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ALBERR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini de spălat vase; maşini de spălat
(rufe); blendere electrice pentru uz casnic;
compresoare pentru frigidere; maşini de aer
comprimat; generatoare de curent; generatoare
de curent în caz de urgenţă; maşini de tocat
electrice pentru uz casnic; maşini de călcat;
aparate electrice pentru bucătărie; maşini de
frământare; cuţite electrice; maşini de tocat
carne; maşini de cusut; aspiratoare; accesorii
pentru aspiratoare pentru parfumare şi
dezinfectare; saci pentru aspiratoare.
11 Aparate de aer condiţionat, instalaţii de aer
condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
uscătoare cu aer (uscătoare), instalaţii de
filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate şi maşini
pentru purificarea aerului, reîncalzitoare de
aer, sterilizatoare de aer, supape de aer pentru
cuptoare de coacere, încălzitoare pentru baie,
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aparate pentru răcirea băuturilor, boilere,
altele decât componente de maşini, suporturi
pentru arzătoarele de gaz, maşini de făcut
pâine, aparate de prăjit pâine, radiatoare de
încălzire centralizată, filtre electrice pentru
cafea, maşini electrice pentru cafea, prăjitoare
de cafea, lăzi frigorifice, lăzi frigorifice
comerciale, maşini de gătit, aparate şi
instalaţii de gătit, inele de gătit, ustensile
electrice pentru gătit, răcitoare pentru
cuptoare, aparate şi instalaţii de răcit, instalaţii
şi maşini de răcit, instalaţii pentru răcirea
lichidelor, ondulatoare, perne electrice de
încălzire, altele decât pentru uz medical,
friteuze electrice, uscătoare cu aer, uscătoare
de păr, filtre pentru apă potabilă, hote pentru
bucătării, ventilatoare electrice pentru uz
personal, ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apă potabilă,
filtre (componente din instalaţii casnice sau
industriale), grătare, frigidere, grătare pentru
cuptoare, bazine de răcire pentru cuptoare,
aparate de încărcare pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele folosite în
laborator, accesorii formate pentru cuptoare,
accesorii de reglare şi siguranţă pentru aparate
cu gaz, boilere cu gaz, arzătoare de gaz,
aparate pentru uscarea mâinilor pentru băi,
aparate de încălzire, aparate electrice de
încălzire, aparate de aer cald, maşini şi aparate
pentru gheaţă, ceainice electrice, suporturi
pentru cuptoare de ardere, cuptoare de ardere,
maşini de gătit (cuptoare), cuptoare cu
microunde (aparatură de gătit), plite, maşini
electrice de gătit sub presiune (autoclave),
tigăi electrice pentru prepararea sosurilor, sub
presiune, radiatoare electrice, aparate şi
maşini de refrigerare, aparate şi instalaţii de
refrigerare, dulapuri de refrigerare, camere de
refrigerare, tepuşe pentru prăjire, frigărui
pentru prăjire, rotiserii, accesorii de siguranţă

pentru aparatele şi conductele de apă sau gaz,
lămpi de siguranţă, aparate şi instalaţii
sanitare, tigăi electrice de gătit sub presiune,
fier de călcat cu abur pentru ţesături.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04737
(151) 09/07/2014
(732) S.C. PROSEP S.R.L., Str.

Complexului nr. 10, judeţul Dolj,
207206, CARCEA ROMANIA 

(540)

3P ProDIGITAL PRINT by ProSEP

(591) Culori revendicate:verde, gri, gri
deschis

  
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

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

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
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automate de vânzare.
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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; 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);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04738
(151) 09/07/2014
(732) S.C. MERT S.A., Şos. Bucureşti

Urziceni 50A, Sat Afumaţi, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ŞIMŞEK TURBO

  
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legatură cu produsele din clasa 30.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04739
(151) 09/07/2014
(732) RĂDULESCU COSMIN ANDREI,

Str. Carpaţi nr. 7, bl. F1, sc. B, et. 2,
ap. 9, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(732) VĂTAFU MIHAI IONUŢ, Bd.
Petrochimiştilor nr. 39, bl. C, sc. A,
ap. 32, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

viaHotel

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04757
(151) 09/07/2014
(732) MUNICIPIUL ALBA IULIA, Calea

Moţilor nr. 5A, Jud. Alba, 510134,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

alba fest

(591) Culori revendicate:roşu, maro,
portocaliu, alb,

  
(531) Clasificare Viena:010104; 010125;

270508; 270510; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04740
(151) 09/07/2014
(732) S.C. ASTON COM S.A., Şos.

Nordului nr. 82-92, et. 4, ap. 40,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de

refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04758
(151) 09/07/2014
(732) S.C. BLOC EXPERT S.R.L., Str.

Porumbeilor nr. 10, Judeţul Timiş,
307200, GHIRODA ROMANIA 

(540)

Bloc Expert

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:070124; 070125;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicatii software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04741
(151) 09/07/2014
(732) S.C. POPASUL DACILOR

PRODCOM S.R.L., Sat Costeşti nr.
93, judeţul Hunedoara, , COMUNA
ORASTIOARA DE SUS ROMANIA

(540)

POPASUL DACILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04742
(151) 09/07/2014
(732) S.C. FOOD MANAGEMENT AND

SERVICE S.R.L., Aleea Topoloveni
nr. 2, bl. A1, sc. E, et. 3, ap. 71, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P'

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului .
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

pentru pomul de crăciun. 
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04743
(151) 09/07/2014
(732) S.C. BUSINESS TRAIN S.R.L., Str.

Calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUSINESS TRAIN WE TRAIN YOU
GAIN

(591) Culori revendicate:gri, verde, galben
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(531) Clasificare Viena:180101; 260118;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04744
(151) 09/07/2014
(732) TEATRUL EVREIESC DE STAT,

Str. Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sector 3,
, 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)

TES

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, inclusiv organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru,
publicarea de scenarii de teatru, planificarea
de piese de teatru şi de spectacole muzicale,
regizare de piese şi spectacole de teatru,
servicii de agenţii de rezervare de bilete la
teatru, organizarea de festivaluri, simpozioane
şi expoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04745
(151) 09/07/2014
(732) NTS PAY S.R.L., Str. Miron Costin

nr. 43, parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ePayCoffee

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1375C), alb, maro (pantone 7532C)

  
(531) Clasificare Viena:050701; 110304;

260116; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, patiserie şi cofetărie, miere, sirop de
melasă.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04746
(151) 09/07/2014
(732) MRC GUARDING SERVICE

S.R.L., Str. Bibescu Vodă nr. 1, bl.
P4, et. 8, ap. 72,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MRC GUARDING SERVICE

(591) Culori revendicate:bleu marin
(pantone 2695C), roşu (pantone
485C), gri (pantone cool gray 2)

  
(531) Clasificare Viena:230125; 240115;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport (valori); ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
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 04747
(151) 09/07/2014
(732) COLEGIUL FARMACISTILOR

DIN ROMANIA, Str. Viitorului nr. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Univers Farmaceutic REVISTA
FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031102; 270508;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04748
(151) 09/07/2014
(732) DAN VARDIE, Str. Dr. Grigore

Romniceanu, nr. 19-21, et. 3, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cel mai 4x4 off road

  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04749
(151) 09/07/2014
(732) DAN VARDIE, Str. Dr. Grigore

Romniceanu, nr. 19-21, et. 3, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cel mai 4x4 SUV PREMIUM

  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie, instruire; divertisment; activăţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


