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Cereri Mărci publicate în 16.09.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozi

t

Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

06082
09/09/2014 S.C. AD AUTO TOTAL

S.R.L.
meinrad

2 M 2014
06159

09/09/2014 S.C. TICONI MAR GUARD
S.R.L.

TICONI MAR GUARD

3 M 2014
06160

09/09/2014 S.C. RODDIA CONCEPT
S.R.L.

roddia

4 M 2014
06161

09/09/2014 S.C. ADVAL ASSET
MANAGEMENT S.R.L.

ADVAL ASSET
MANAGEMENT

5 M 2014
06162

09/09/2014 Lidl Stiftung & Co. KG echipa de succes

6 M 2014
06163

09/09/2014 S.C. OMC KLIMA S.R.L. quadratair

7 M 2014
06164

09/09/2014 MUZEUL NATIONAL DE
ISTORIE NATURALA
GRIGORE ANTIPA

CAFE ANTIPA

8 M 2014
06165

09/09/2014 S.C. CRAMA CEPTURA
S.R.L.

ASTRUM CERVI

9 M 2014
06166

09/09/2014 S.C. CRAMA CEPTURA
S.R.L.

CERVUS CEPTURUM

10 M 2014
06167

09/09/2014 S.C. CRAMA CEPTURA
S.R.L.

CERVUS MAGNUS MONTE
CERB DE DEALU MARE

11 M 2014
06168

09/09/2014 S.C. RUNE CAFE S.R.L. 3 AMNESIA LOUNGE & BAR

12 M 2014
06169

09/09/2014 S.C. MUCH MORE
MARKET SL

CROISSANT YUPPA

13 M 2014
06170

09/09/2014 S.C. SODRANST S.R.L. S SOSO'S THE PLACE TO
BE

14 M 2014
06172

09/09/2014 S.C. THALIA SUD S.R.L. Qpizza Quality Quickly
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t
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15 M 2014
06174

09/09/2014 ANDREI SANDRU florens

16 M 2014
06175

09/09/2014 ANDREI SANDRU FLORARIA FLORENS

17 M 2014
06176

09/09/2014 FUNDATIA DIGNITAS MULTUMESC ROMÂNIA

18 M 2014
06177

09/09/2014 JELEA GABRIELA
CLAUDIA

LAW WITH A TWIST

19 M 2014
06178

09/09/2014 S.C. ROYAL HOME
DESIGN S.R.L.

casa royal decoratiuni
interioare de lux
www.casaroyal.ro

20 M 2014
06179

09/09/2014 S.C. PRO TV S.A. VISURI LA CHEIE

21 M 2014
06180

09/09/2014 S.C. PRO TV S.A. VISURI LA CHEIE

22 M 2014
06181

09/09/2014 S.C. HOUSEOFBRAIN
S.R.L.

PATRIOT GAZ

23 M 2014
06182

09/09/2014 S.C. HAUTE CUP S.R.L. HAUTE CUP

24 M 2014
06183

09/09/2014 Choon's Design Inc. RAINBOW LOOM

25 M 2014
06184

09/09/2014 Conti Temic
microelectronic GmbH

XOT2

26 M 2014
06185

09/09/2014 S.C. PROFIPET COM
S.R.L.

ECO DOG

27 M 2014
06186

09/09/2014 S.C. PROFIPET COM
S.R.L.

DOG CONCEPT

28 M 2014
06187

09/09/2014 S.C. BEBETEI S.R.L. Bebe supermarket Militari

29 M 2014
06188

09/09/2014 UDROIU ALEXANDRU PROFESIONAL YUSEN

30 M 2014
06189

09/09/2014 SANDULESCU
DANA-DENISA

LaMarais
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31 M 2014
06190

09/09/2014 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Mobile 24 Banking BCR

32 M 2014
06191

09/09/2014 DOBRE FLORINEL FLORIN DOBRE

33 M 2014
06192

09/09/2014 IEREMIE MIHAI-CORNEL AVICOLA BUCOVINA

34 M 2014
06193

09/09/2014 S.C. DYNAMIC LEARNING
S.R.L.

MYTHOS LEARNING

35 M 2014
06194

09/09/2014 TRAŞCĂ RADU DRAGOŞ GIFT Solution

36 M 2014
06195

09/09/2014 SIRBU CRISTINA
ADRIANA

mb bursa de marci
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(210) M 2014 06082
(151) 09/09/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

meinrad

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena: 260106; 270501;

290112 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06172
(151) 09/09/2014
(732) S.C. THALIA SUD S.R.L., Bdul.

Sudului nr. 10-14, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

Qpizza Quality Quickly

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
 
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290113;  
(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 06174
(151) 09/09/2014
(732) ANDREI SANDRU, Str. Epureşti, nr.

30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

florens

(531) Clasificare Viena:270504; 270508;
270525;  

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

28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe;
plante şi flori naturale.(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Regruparea în avantajul terţilor a florilor şi
aranjamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizări de evenimente;
târguri şi expoziţii comerciale; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Organizări de evenimente, petreceri;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06175
(151) 09/09/2014
(732) ANDREI SANDRU, Str. Epureşti, nr.

30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLORARIA FLORENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe;
plante şi flori naturale.(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Regruparea în avantajul terţilor a florilor şi
aranjamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizări de evenimente;
târguri şi expoziţii comerciale; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Organizari de evenimente, petreceri;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06176
(151) 09/09/2014
(732) FUNDATIA DIGNITAS, Str. Dr.

Demostene, nr. 19, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTUMESC ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, mov, verde, portocaliu, roz

  
(531) Clasificare Viena:020901; 050116;

090110; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06177
(151) 09/09/2014
(732) JELEA GABRIELA CLAUDIA, Str.

Cetatea de Baltă, nr. 4, bl. M23A, sc.
1, ap. 66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
Brâncuşi nr. 9, bl. D15, ap. 31
BUCUREŞTI

(540)

LAW WITH A TWIST

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii privind proprietatea intelectuala
(inclusiv proprietatea industrială); servicii de
soluţionare alternativă a disputelor; servicii
juridice; servicii oferite pentru satisfacerea
unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06178
(151) 09/09/2014
(732) S.C. ROYAL HOME DESIGN

S.R.L., Str. Cvartalul nr. 33, , parcela
125/5, construcţia C1, sc. 1, ap. 6,
camera nr. 1, Sat Dudu, Jud. Ilfov, ,
CHIAJNA 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)

casa royal decoratiuni interioare de lux
www.casaroyal.ro

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

(531) Clasificare Viena:030102; 030117;
030124; 240109; 260408; 260422;
290114;  

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

35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse textile şi ţesături, decoraţiuni pentru
pereti, tapet, mochetă, covoare, corpuri de
iluminat, profile decorative de interior şi
exterior, adezivi, gresie, faianţă şi orice alte
produse din domeniul decoraţiunilor;
prezentarea acestora pentru vanzare şi
vanzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv în mediul on line şi prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achizitioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,

inclusiv on line pe internet; informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legatură cu acestea;
activităţi de import export cu produse de tipul
celor sus menţionate; lanţ de magazine şi
magazine on line specializate.
42 Servicii de consultanţă în materie de
decoraţiuni şi amenajări interioare/exterioare;
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare şi exterioare; creare şi menţinere
site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06179
(151) 09/09/2014
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

VISURI LA CHEIE

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu, roşu
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(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
260418; 270511; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06180
(151) 09/09/2014
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

VISURI LA CHEIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, servicii de

forumuri de discuţii pe internet. 
41 Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06181
(151) 09/09/2014
(732) S.C. HOUSEOFBRAIN S.R.L., Str.

Pecetei nr. 7-9, bl. 2, Pajura, et. II,
cam . 54, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

PATRIOT GAZ

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2935C), roşu (pantone 186C), galben
(143C)

(531) Clasificare Viena:011505; 260116;
270501; 290113;  

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

4 Lubrifianţi; uleiuri şi unsori industriale;
combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat; produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea
pulberilor combustibili gazoşi; combustibili
lichizi; combustibili solizi; amestecuri de
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combustibili; gaz combustibil; gaz îmbuteliat;
gaz natural; gaz natural comprimat; gaz
aerian; uleiuri combustibile; aditivi nechimici
pentru carburanţi; etanol (combustibil); gaz
petrolier lichefiat; gaz petrolier lichefiat
pentru vehicule; gaze lichefiate; gaz propan;
gaz butan utilizat ca un combustibil; gaz
solidificat (combustibil); gazolină; produse
secundare din ţiţei brut; combustibili derivaţi
din petrol; eter de petrol; ţiţei brut sau rafinat;
gaz sintetic (carburant); biocombustibili;
carburanţi; alcool (combustibil); benzen;
cerezină; ulei diesel; amestecuri de
combustibili vaporizaţi; motorină; petrol
lampant; combustibil de aprindere; gaz pentru
aprindere; combustibil mineral; păcură; gaz
petrolier; parafină; gaz propan comercializat
în cilindri pentru utilizare în torţe; benzină;
cărbune (combustibil); praf de carbuni
(combustibil); gaz carburant; combustibil cu
bază alcoolică; parafină; ulei de motor;
combustibil mineral; turbă (combustibil);
petrol.
6 Conducte metalice pentru distribuţia
lichidelor şi gazelor; cilindri din metal
destinaţi manipulării, depozitarii şi
transportului gazului în formă solidă, lichidă
sau gazoasă; butelii din metal pentru gaz;
rezervoare din metal pentru depozitarea şi
transportul gazelor lichefiate şi comprimate;
butelii metalice pentru gaz comprimat;
containere metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat; containere metalice pentru
combustibil lichid; tuburi din metal pentru
gaze; capace interne plutitoare din aluminiu
pentru utilizarea la cisternele de depozitare a
gazului sau a gazului lichefiat; butelii din
metal pentru depozitarea şi transportul
combustibilului; rezervoare metalice pentru
manipularea, depozitarea şi transportul
combustibilului; sticle (recipiente metalice)
pentru gaz comprimat sau aer lichefiat.

35 Servicii de import-export de combustibili
solizi, lichizi şi gazoşi şi de produse derivate
din acestia; servicii de import-export de
cisterne, rezervoare, butelii şi recipiente
pentru depozitarea, transportul şi manipularea
combustibilului; servicii de vânzare cu
ridicata şi/sau cu amănuntul de combustibili
solizi, lichizi şi gazoşi şi de produse derivate
din acestia; servicii de vânzare prin mijloace
electronice de combustibili solizi, lichizi şi
gazoşi şi produse derivate din acestia; servicii
de vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul,
inclusiv prin mijloace electronice, de:
lubrifianţi, uleiuri, piese şi accesorii auto,
cisterne, butelii, rezervoare şi recipiente
pentru depozitarea, transportul şi manipularea
combustibilului; servicii de carduri de
fidelitate; intermediere de contracte referitoare
la vânzarea şi achiziţionarea de combustibili;
organizare de tranzacţii comerciale şi
contracte comerciale referitoare la
combustibili; licitaţii cu privire la combustibili
solizi, lichizi şi gazoşi şi produse derivate din
combustibili; servicii de gestiune a afacerilor
comerciale pentru staţiile de alimentare cu
combustibil.
37 Servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor; repararea buteliilor cu gaz; lucrări
de instalaţii de apă, canal şi de gaz; reparaţii
sau întreţinere de echipamente de benzinărie
şi staţii de combustibil; staţii de service pentru
vehicule (realimentare şi mentenanţă); servicii
de conversie a motoarelor din benzină în
diesel; reşaparea pneurilor; reparaţii de
pompe; reparaţii şi întreţinere de pompe de
alimentare; construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii pentru benzinării, staţii GPL şi GNC;
spalătorii auto; curăţarea, gresarea, şlefuirea şi
întreţinerea vehiculelor; vulcanizarea
anvelopelor (reparaţie); tratament anti-coroziv
pentru vehicule; foraje pentru petrol sau
zăcaminte de gaz; extragerea minerurilor;
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reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse; reconstruirea maşinilor uzate sau
partial distruse.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06159
(151) 09/09/2014
(732) S.C. TICONI MAR GUARD S.R.L.,

Str. Zmeurei bl. 7, sc. B, ap. 2, Biroul
nr. 3, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

TICONI MAR GUARD

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

240105; 240109; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06182
(151) 09/09/2014
(732) S.C. HAUTE CUP S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 152 a, bl.
MD12B, sc. B, ap. 47, judeţul
Constanţa, 900627, CONSTANŢA
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)

HAUTE CUP

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comert cu amănuntul şi en-gross, comenzi
prin poştă pentru produsele alimentare, băuturi
şi mărfuri incluzând: cafea macinată şi cafea
boabe, ceai, cacao, cafea preparată şi cafea
espresso preparată (precum şi băuturi având la
bază cafea, espresso şi/sau lapte), arome sub
formă de pulberi, siropuri aromate, produse de
panificaţie (incluzând baghete de pâine, chifle
cu lapte, biscuiţi, fursecuri fără creme,
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prăjituri din aluat, cozonaci, pâine şi
amestecuri gata preparate pentru obţinerea
acestora), alimente ambalate, sandvisuri şi
mâncăruri preparate, articole de ciocolată şi
cofetărie, îngheţată, amestecuri pe bază de
lapte cu arome şi gheaţă, preparateîngheţate
de cofetărie, preparate reci sau calde gata de
consum din fructe şi grăunţe întregi de
cereale, fructe uscate, gemuri de fructe,
jeleuri, paste (carne sau branză) pentru tartine,
cheaguri şi conservanţi, sucuri, băuturi
racoritoare, aparate electrocasnice (incluzând
ceainice, cafetiere, cafetiere espresso şi râşniţe
de cafea), articole de menaj, aparate
neelectrice şi articole legate de acestea
(incluzând răşniţe de cafea şi maşini de
măcinat cafea acţionate manual, cafetiere
neelectrice cu picurare, cafetiere neelectrice
de tip plonjor), ceşti de cafea şi pentru alte
băuturi prevăzute cu izolaţie ( executate din
metal, mase plastice şi/sau materiale plastice
şi/sau metale ceramice), suporturi pliante
pentru ceşti şi cutiuţe, îmbrăcăminşi de
protecţie pentru sticle, ceşti de cafea, ceşti de
ceai şi căni, articole de sticlărie, vase, farfurii
şi castroane, suporturi pentru platouri sau
farfurii calde, bidoane de depozitare, filtre de
cafea din hârtie sau alte materiale, mobilier,
ceasornice, jucării, cărţi, înregistrări muzicale,
tricouri, bonete, cămaşi de lucru, jachete,
şorţuri şi alte obiecte de îmbrăcăminte precum
şi prezentarea on line a acestora prin
intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru produsele menţionate, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; servicii de franciză a cafelei şi a
ceaiului; servicii consultative de afaceri în
legatură cu decorarea şi funcţionarea
restaurantelor, cafenelelor şi magazinelor de
cumpărat mâncarea pentru acasă; furnizare de
asistenţă în afaceri pentru management,

infiinţare, design, construcţii, echiparea şi
operarea restaurantelor, cafenelelor şi
magazinelor pentru cumpărat mâncarea acasă.
43 Restaurante, cafenele, restaurante cu
autoservire, snack-baruri, cafenele-baruri;
servicii oferite sau asociate cu funcţionarea şi
francizarea restaurantelor şi altor stabilimente
sau facilităţi legate de desfacerea hranei şi
băuturilor preparate pentru consum;
prepararea şi vânzarea măncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06183
(151) 09/09/2014
(732) Choon's Design Inc., 48813 West

Road,, 48393, WIXOM S.U.A.
Michigan

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

RAINBOW LOOM

(300) Prioritate invocată:
 86217005/10/03/2014/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jucării şi jocuri formate din kituri de
hobby, şi anume, kituri formate din benzi de
cauciuc flexibile, un gherghef şi un cârlig.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06160
(151) 09/09/2014
(732) S.C. RODDIA CONCEPT S.R.L.,

Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 73A,
sector 1, 012931, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

roddia

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

260106; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06161
(151) 09/09/2014
(732) S . C .  A D V A L  A S S E T

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Bucureşti - Ploieşti nr. 19-21, et. 9
(Băneasa Business Center), sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADVAL ASSET MANAGEMENT

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
207C), negru (Pantone 7546C)

(531) Clasificare Viena:241323; 241324;
260304; 270501; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06184
(151) 09/09/2014
(732) Conti Temic microelectronic

GmbH, Sieboldstrasse 19,, D-90411,
Nurnberg GERMANIA 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

XOT2

(531) Clasificare Viena:270502; 270725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ansambluri electrice si mecanice pentru
autovehicule, constând dintr-o carcasă formată
din circuite electrice, senzori şi actuatori
(piese electrice).
12 Vehicule şi piese ale acestora, incluse în
clasa 12.
42 Servicii de testare tehnică a ansamblurilor
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electrice şi mecanice pentru punerea lor în
funcţiune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06185
(151) 09/09/2014
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ECO DOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Hrană pentru animalele de companie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06186
(151) 09/09/2014
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

DOG CONCEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Hrană pentru animalele de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06187
(151) 09/09/2014
(732) S.C. BEBETEI S.R.L., B-dul Lacul

Tei nr. 63, bl. 8, sc. 1, et. 1, ap. 3,
sector 2, , 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)

Bebe supermarket Militari

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270502;

270507; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse pentru copii, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de prezentare şi de comunicare,
inclusiv on line prin toate mijloacele, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea; servicii de import-export
cu produse de tipul celor sus menţionate; lanţ
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06162
(151) 09/09/2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1, 74172, Neckarsulm
GERMANIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

echipa de succes

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, portocaliu, verde închis, albastru,
mov închis, roz, mov deschis, verde
deschis, negru, turcoaz, galben, alb

(531) Clasificare Viena:260409; 270512;
270515; 290115;  

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

16 Produse de imprimerie, în special foi
volante, broşuri, materiale publicitare,
publicaţii periodice.
35 Publicitate; promovarea de produse de
imprimerie, în special foi volante, broşuri,
materiale publicitare, publicaţii periodice,
inclusiv în format electronic, în scopuri
publicitare; prezentarea de bunuri în medii de
comunicaţie pentru comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul.
41 Publicarea de produse de imprimerie, în
special foi volante, broşuri, materiale
publicitare, publicaţii periodice, inclusiv în
format electronic, de asemenea pe internet, cu
excepţia în scopuri publicitare; microeditare
(publicare electronică asistata de calculator);

furnizare de publicaţii electronice on-line,
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06163
(151) 09/09/2014
(732) S.C. OMC KLIMA S.R.L., Aleea

Barajul Lotrului nr. 12, bl. N11, sc. B,
et. 5, ap. 58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

quadratair

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:261509; 270501;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06164
(151) 09/09/2014
(732) MUZEUL NATIONAL DE

ISTORIE NATURALA GRIGORE
ANTIPA, Şos. Kiseleff nr. 1, sector 1,
011341, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAFE ANTIPA

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06165
(151) 09/09/2014
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura, Jud. Prahova, ,
CEPTURA DE JOS ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

ASTRUM CERVI

(531) Clasificare Viena:010308; 010318;
030407; 030424; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06166
(151) 09/09/2014
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura, Jud. Prahova, ,
CEPTURA DE JOS ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

CERVUS CEPTURUM

(531) Clasificare Viena:030413; 030424;
240905; 240909; 250119; 270501;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06167
(151) 09/09/2014
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura, Jud. Prahova, ,
CEPTURA DE JOS ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

CERVUS MAGNUS MONTE CERB DE
DEALU MARE

(531) Clasificare Viena:030407; 030422;
250119; 260115; 260120; 270501;
270508;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06189
(151) 09/09/2014
(732) SANDULESCU DANA-DENISA,

Germania, , OFFENBACH AM
MAIN GERMANIA 

(540)

LaMarais

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06168
(151) 09/09/2014
(732) S.C. RUNE CAFE S.R.L., Aleea

Alexandru Alexandridi 3, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
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)

3 AMNESIA LOUNGE & BAR

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06169
(151) 09/09/2014
(732) S.C. MUCH MORE MARKET SL,

Calle Principe de Vergara, num 99,
Planta BJ, Puerta AB, 28006,
MADRID SPANIA 

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

(540)

CROISSANT YUPPA

 
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06170
(151) 09/09/2014
(732) S.C. SODRANST S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 12, ap. 1-2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

S SOSO'S THE PLACE TO BE

(531) Clasificare Viena:100517; 250110;
270501; 270507; 270521;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06190
(151) 09/09/2014
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mobile 24 Banking BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06191
(151) 09/09/2014
(732) DOBRE FLORINEL, Str. Tomis

271, bl. 19C, sc. B, ap. 36, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANTA
ROMANIA 

(540)

FLORIN DOBRE

 
(531) Clasificare Viena:020116; 020125;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06192
(151) 09/09/2014
(732) IEREMIE MIHAI-CORNEL, Str.

Fizicienilor nr. 18A, bl. 11, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVICOLA BUCOVINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Animale vii; păsări vii; păsări de curte, vii;
produse pentru păsări ouătoare; alimente
pentru păsări de curte.
44 Îngrijirea păsărilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06193
(151) 09/09/2014
(732) S.C. DYNAMIC LEARNING

S.R.L., Str. Laborator nr. 125-127, bl.
S1, sc. 2, et. 6, ap. 84, sector 3,
031323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MYTHOS LEARNING

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260725;

270501; 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; pensule;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06194
(151) 09/09/2014
(732) TRAŞCĂ RADU DRAGOŞ, Str. Cpt.

Dobrilă Eugeniu, nr. 5, bl. N, sc. A,
ap.  14,  Jud.  Constan ţa,  ,
CONSTANŢA 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)

GIFT Solution
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(531) Clasificare Viena:090110; 190103;
270501; 270507;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (necuprinse în alte clase), în special
cupoane cadou, carduri de cadou, etichete
pentru cadouri, funde şi panglici de cadouri
cuprinse în aceasta clasă; pungi, cutii şi coşuri
cuprinse în această clasă; materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase).
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori; activităţi de import export cu
produse de tipul celor sus menţionate; lanţ de
magazine şi magazine online pentru cadouri.
39 Transport, în special livrare de cadouri şi
coşuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special; organizarea de
livrări şi livrare de cadouri şi coşuri cadou;
livrarea de mărfuri prin corespondenţă,
inclusiv prin mijloace online; ambalarea şi
depozitarea de coşuri cadou pentru
evenimente diverse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06195
(151) 09/09/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
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)

mb bursa de marci

  
(531) Clasificare Viena:200103; 270315;

270501; 270507; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de intermediere în domeniul
comercial; publicitate, marketing, promovare;
servicii de evaluare cu scop comercial legate
de domeniul mărcilor.
36 Servicii de evaluare a proprietăţii
intelectuale şi alte servicii de evaluare
(servicii financiare, bancare); servicii de
brokeraj în domeniul proprietăţii intelectuale;
servicii de gestionare a activelor; consultanţă
şi informaţii pentru cele menţionate anterior,
cuprinse în clasa 36. 
42 Servicii de creare de mărci (design).
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45 Servicii specifice în domeniul proprietăţii
intelectuale şi industriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06188
(151) 09/09/2014
(732) UDROIU ALEXANDRU, Str.

Constantin Gheaţă nr. 30, sector 2, ,
BUCUREŞTI 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)

PROFESIONAL YUSEN

(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);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod; servicii de import-export; toate
acestea referitoare la produsele din clasa 7.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATĂ 1

(210) M 2014 03811
(151) 30/05/2014
(732) S.C. DRUMFORT S.R.L., Str.

Burniţei nr. 60-62, ap. 20, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. DRUMFORT S.R.L. security

(591) Culori revendicate:verde, gri, galben,
negru

 (531) Clasificare Viena:180701; 180720;
230101; 260411; 260725; 261108;
261109; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATĂ 2

(210) M 2014 05406
(151) 09/09/2014
(732) S O C I E T A T E A  B I B L I C A

INTERCONFESIONALA DIN
ROMANIA, Calea Călăraşilor nr.
173, bl. 42, sc. 2+3,ap. 35, 68, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Societatea Biblică Interconfesională din

România

(531) Clasificare Viena:200701; 241314;
270501;  

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

40 Servicii de tipărire presă, cărţi, reviste,
broşuri, jurnale în general cu caracter religios;
servicii de legătorie.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de servicii
religioase, publicarea cărţilor, revistelor,
jurnalelor, broşurilor în general cu caracter
religios, organizarea de activităţi culturale şi
educative în general cu caracter religios.

˜˜˜˜˜˜˜


