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Publicate în 17.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03859
10/06/2014 TURCU FLORIN holechecker

2 M 2014
03860

10/06/2014 TURCU FLORIN HEXOSIX

3 M 2014
03979

10/06/2014 ROMTECH ENTERPRISE S.R.L. ROMTECH ENTERPRISE
PARTENERUL TAU IDEAL
PENTRU TRATAMENTE TERMICE

4 M 2014
04023

10/06/2014 S.C. TERAPIA S.A. Şi starea de bine revine

5 M 2014
04024

10/06/2014 GHEORGHE ANDREEA NYB new york beauty

6 M 2014
04025

10/06/2014 S.C. EURO NARCIS S.R.L. Specialisti in imbinari armonioase!

7 M 2014
04026

10/06/2014 S.C. GRUP SIMEX S.R.L. GRUP SIMEX

8 M 2014
04027

10/06/2014 SZASZ SANDOR LANKA

9 M 2014
04028

10/06/2014 FAST FINANCE FINDER Bratianu Plaza

10 M 2014
04030

10/06/2014 WELLNESS SOLUTIONS INC
S.R.L.

TECHFIT

11 M 2014
04031

10/06/2014 DUALSOFT WinArhi

12 M 2014
04032

10/06/2014 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
YST

YST YOUNGSTERS' SPORTS

13 M 2014
04033

10/06/2014 OGRADA MARE OGRADA MARE

14 M 2014
04034

10/06/2014 OGRADA MARE MAXIMUS

15 M 2014
04035

10/06/2014 ASUC INT S.R.L. ASUC

16 M 2014
04036

10/06/2014 International Investment Bank INTERNATIONAL INVESTMENT
BANK

17 M 2014
04037

10/06/2014 International Investment Bank

18 M 2014
04038

10/06/2014 GENESSIS APPLICATIONS
S.R.L.

smappgo
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2014
04039

10/06/2014 GENESSIS APPLICATIONS
S.R.L.

20 M 2014
04040

10/06/2014 ALIN FLORIN PUIU Informaţia Zilei

21 M 2014
04041

10/06/2014 RĂZVAN-MIRCEA GOVOR Gazeta cotidianul sătmărenilor de
Nord-Vest

22 M 2014
04042

10/06/2014 RĂZVAN-MIRCEA GOVOR NORD-VEST FM radioul
sătmărenilor

23 M 2014
04043

10/06/2014 RĂZVAN-MIRCEA GOVOR NORD VEST TV Televiziunea care
te respectă!

24 M 2014
04044

10/06/2014 S.C. AGENTIA UNU S.R.L. BULZ & BLUES GUSTURI BUNE

25 M 2014
04045

10/06/2014 S.C. JOLIE VILLE INVEST
S.R.L.

MANDARIN

26 M 2014
04046

10/06/2014 S.C. TRUFFOIR S.R.L. T DI TARTUFO

27 M 2014
04047

10/06/2014 TĂRNAVA MARE
COOPERATIVA AGRICOLA

Kereszturi

28 M 2014
04048

10/06/2014 ALEXE STELIAN AQUALEX

29 M 2014
04049

10/06/2014 ALEXE STELIAN AVANTGARDE STUDIO
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(210) M 2014 03859
(151) 10/06/2014
(732) TURCU FLORIN, Str. Ciurchi nr. 2,

bl. D1, sc. B, etaj 2, ap. 1, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

holechecker
  (531) Clasificare Viena:210325; 270315;

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

clase:
28 Jocuri, jucării.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03860
(151) 10/06/2014
(732) TURCU FLORIN, Str. Ciurchi nr. 2,

bl. D1, sc. B, etaj 2, ap. 1, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

HEXOSIX
  

(531) Clasificare Viena:260504; 270101;
270104; 270125; 270315;  

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

28 Jocuri, jucări.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03979
(151) 10/06/2014
(732) ROMTECH ENTERPRISE S.R.L.,

B-dul. Muncii, nr. 188, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

ROMTECH ENTERPRISE
PARTENERUL TAU IDEAL
PENTRU TRATAMENTE
TERMICE

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone Red 032C), gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270116;

270510; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04033
(151) 10/06/2014
(732) OGRADA MARE, Str. Avram Iancu

nr. 80, birou 7, Jud. Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA 

(540)

OGRADA MARE

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis,

  
(531) Clasificare Viena:030703; 050105;

061901; 061911; 070108; 250119;
270524; 290115;  

(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04034
(151) 10/06/2014
(732) OGRADA MARE, Str. Avram Iancu

nr. 80, birou 7, Jud. Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA 

(540)

MAXIMUS

(591) Culori revendicate:maro, roşu
degrade-bordeux

  
(531) Clasificare Viena:030704; 090110;

250119; 260115; 260121; 270501;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04035
(151) 10/06/2014
(732) ASUC INT S.R.L., Str. Europa nr.

21-23, Jud. Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Str. Nerva Traian nr. 12,
bl. M37, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 3
BUCURESTI

(540)

ASUC

(591) Culori revendicate:orange (pantone
152C, 144U), negru

  
(531) Clasificare Viena:140709; 260418;

270524; 290113;  
(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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04036
(151) 10/06/2014
(732) International Investment Bank, Str.

Mashi Poryvaevoj, nr. 7,, 107078,
MOSCOW FEDERATIA RUSA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

INTERNATIONAL
INVESTMENT BANK

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:260501; 261525;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, inclusiv publicaţii
tipărite, cărţi, reviste, ziare, foi volante, afişe,
pliante, broşuri, agende, calendare, albume,
formulare tipărite, buletine informative,
cataloage, prospecte, rapoarte.
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
studii de afaceri, evaluări, servcii de expert în
eficienţă, studii de marketing, informaţii
comerciale, informaţii statistice, informaţii de
afaceri, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor comerciale, consultanţă
în afaceri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
finanţare, analize financiare; evaluări
financiare de asigurări, bancare, de imobiliare;
emisiune şi depozit de titluri; tranzacţii cu
valori mobiliare, management financiar,
informaţii cu privire la asigurări, împrumuturi
bancare, de creditare, de finanţare, servicii de
carte de credit şi de debit, transfer electronic
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de fonduri, investiţii de capital, cheltuieli de
investiţii, evaluari fiscale, brokeraj, factoring;
consultanţă financiară, de asigurare, de
creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveste emisiune de titluri.
41 Educaţie; furnizarea de servicii de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; organizarea şi conducerea de
conferinte şi seminarii, organizarea de servicii
educaţionale în domeniul activităţilor
financiare, asigurărilor, afacerilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi servicii
de cercetare şi proiectare referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04037
(151) 10/06/2014
(732) International Investment Bank, Str.

Mashi Poryvaevoj, nr. 7,, 107078,
MOSCOW FEDERATIA RUSA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:260501; 261525;

2805; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, inclusiv publicaţii
tipărite, cărţi, reviste, ziare, foi volante, afise,
pliante, broşuri, agende, calendare, albume,
formulare tipărite, buletine informative,
cataloage, prospecte, rapoarte.
35 Publicitate; managementul afacerilor;

administrarea afacerilor; lucrări de birou;
studii de afaceri, evaluări, servcii de expert în
eficienţa, studii de marketing, informaţii
comerciale, informaţii statistice, informaţii de
afaceri, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, consultanţă în afaceri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
finanţare, analize financiare; evaluări
financiare de asigurări, bancare, de imobiliare;
emisiune şi depozit de titluri; tranzacţii cu
valori mobiliare, management financiar,
informaţii cu privire la asigurări, împrumuturi
bancare, de creditare, de finanţare, servicii de
carte de credit şi de debit, transfer electronic
de fonduri, investiţii de capital, cheltuieli de
investiţii, evaluări fiscale, brokeraj, factoring;
consultanţă financiară, de asigurare, de
creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveste emisiune de titluri.
41 Educaţie; furnizarea de servicii de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; organizarea şi conducerea de
conferinte şi seminarii, organizarea de servicii
educaţionale în domeniul activitatilor
financiare, asigurarilor, afacerilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi servicii
de cercetare şi proiectare referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04038
(151) 10/06/2014
(732) GENESSIS APPLICATIONS

S.R.L., Str. Drumul Negru, nr. 56,
cam 1, et. 1, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

smappgo

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
Orange), negru (pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04039
(151) 10/06/2014
(732) GENESSIS APPLICATIONS

S.R.L., Str. Drumul Negru, nr. 56,
cam 1, et. 1, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
Orange), negru (pantone Black 6C),
alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 170521;

260406; 260416; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analista şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04049
(151) 10/06/2014
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900519,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

AVANTGARDE STUDIO
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04040
(151) 10/06/2014
(732) ALIN FLORIN PUIU, B-dul Lalelei,

bl. R13, ap. 3, judeţul Satu Mare,
440167, SATU MARE ROMANIA 

(540)

Informaţia Zilei

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260301; 270501;

270507; 290112;  
(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 (substanţe de

lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiuonarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (comercializarea produselor proprii
şi ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual; servicii de import-export; lanţ
de magazine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04041
(151) 10/06/2014
(732) RĂZVAN-MIRCEA GOVOR, Str.

Zutphen nr. 53/A, Jud Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

Gazeta cotidianul sătmărenilor
de Nord-Vest

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290112;  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiuonarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (comercializarea produselor proprii
şi ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual; servicii de import-export; lanţ
de magazine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04048
(151) 10/06/2014
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900519,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

AQUALEX
  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04023
(151) 10/06/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Şi starea de bine revine
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor  dăună toare,  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa) 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04024
(151) 10/06/2014
(732) GHEORGHE ANDREEA, Str.

Făgetului nr. 144, bl. ST2, sc. B, et. 3,
ap. 35, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

NYB new york beauty

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

  

(531) Clasificare Viena:020301; 020302;
270508; 270517; 290113;  

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

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.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04025
(151) 10/06/2014
(732) S.C. EURO NARCIS S.R.L., Str.

Mureşului nr. 1/A, judeţul Mureş, ,
NAZNA ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

Specialisti in imbinari
armonioase!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Vincluri de imbinare, elemente plate de
îmbinare, ancore pană căprior, ancore din oţel
pentru fixare în beton, papuci de grindă,
papuci de reazem, camasuieli, şuruburi, cuie,
dibluri, coliere, bandă de montaj, lanţuri, funii
metalice, carabine de prindere; feronerie
pentru porţi, garduri din metal şi mobilier de
grădină metalic; alte elemente pentru
îmbinarea lemnului; metale comune şi aliajele
acestora; materiale de construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile; materiale
metalice pentru căi ferate; cabluri şi fire
metalice neelectrice; fierărie, articole mici din
metal; tevi şi tuburi metalice; produse
nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.
8  Scule de mână, accesorii pentru scule de
mână; burghie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii,(cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod; comercializarea produselor din
obiectul de activitate, în principal a vinclurilor
de îmbinare, elementelor plate de îmbinare,
ancorelor pană caprior, ancorelor din oţel
pentru fixare în beton, papucilor de grindă,
papucilor de reazem, camasuielilor,
şuruburilor, cuielor, diblurilor, colierelor,
benzilor de montaj, lanţurilor, funiilor,
carabinelor de prindere, feroneriei pentru
porţi, gardurilor şi mobilierului de grădină,
burghielor; altor elemente pentru imbinarea
lemnului, sculelor de mână, accesoriilor
pentru scule de mână; publicitate inclusiv prin
pagină web pentru produsele comercializate;
servicii de import-export în legatură cu
produsele comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04026
(151) 10/06/2014
(732) S.C. GRUP SIMEX S.R.L., Str.

Mureşului nr. 1/A, judeţul Mureş, ,
NAZNA ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

GRUP SIMEX

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
6 Conectori metalici pentru asamblarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 10.06.2014

lemnului (vinclu de îmbinare, element plat de
îmbinare, ancoră pană caprior, ancoră din oţel
pentru fixare în beton, papuci de grindă,
papuci de reazem, cămăşuieli); elemente
metalice pentru îmbinarea lemnului; metale
comune şi aliajele acestora; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii, (cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comercializarea produselor din
obiectul de activitate, în principal a
conectorilor metalici pentru asamblarea
lemnului (vinclu de îmbinare, element plat de
îmbinare, ancoră pană căprior, ancoră din oţel
pentru fixare în beton, papuci de grindă,
papuci de reazem, cămăşuieli) şi a elementelor
metalice pentru îmbinarea lemnului;
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele comercializate; servicii de
import-export în legatură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04027
(151) 10/06/2014
(732) SZASZ SANDOR, Sat Valea nr. 171,

judeţul Mureş, , COM. VARGATA
ROMANIA 

(540)

LANKA
  
(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.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 29 şi 39 permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04032
(151) 10/06/2014
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

YST, Str. Aleea Meteorologiei nr.
21B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YST YOUNGSTERS' SPORTS

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020501; 260105;

260114; 260116; 260121; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04028
(151) 10/06/2014
(732) FAST FINANCE FINDER, Str.

George Coşbuc nr. 33, Camera 1,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(540)

Bratianu Plaza
  

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

16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; 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.
35 Publicitate; administraţie comercială.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de cazare temporară.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04031
(151) 10/06/2014
(732) DUALSOFT, Str. Dr. Grigore T.

Popa nr. 81, et. 5, ap. 10, Judetul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

WinArhi
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software (programe de calculator).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04042
(151) 10/06/2014
(732) RĂZVAN-MIRCEA GOVOR, Str.

Zutphen nr. 53/A, Jud Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

NORD-VEST FM radioul
sătmărenilor
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiuonarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (comercializarea produselor proprii
şi ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual; servicii de import-export; lanţ
de magazine).
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe de emisiuni radio şi televiziune.
41 Producţie de programe de emisiuni de
radio şi televiziune, educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şiconcursuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04043
(151) 10/06/2014
(732) RĂZVAN-MIRCEA GOVOR, Str.

Zutphen nr. 53/A, Jud Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

NORD VEST TV Televiziunea
care te respectă!

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

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270512;

270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiuonarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (comercializarea produselor proprii
şi ale unor terţi, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv virtual; servicii de import-export; lanţ
de magazine).
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe de emisiuni radio şi televiziune.
41 Producţie de programe de emisiuni de
radio şi televiziune, educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şiconcursuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04030
(151) 10/06/2014
(732) WELLNESS SOLUTIONS INC

S.R.L., Str. Occidentului nr. 3, parter,
ap. 1, sector 1, 010981, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TECHFIT

(591) Culori revendicate:alb, gri, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;

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

clase:
35 Servicii de import, comercializare cu
amănuntul prin intermediul unui lanţ de
magazine, comerţ electronic (on-line sau
internet) a diverse produse: echipamente
fitness, produse şi accesorii ale acestora;
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, accesorii
ale acestora, articole de gimnastică şi de sport;
jucării; produse din plante; proteine şi
suplimente nutriţionale pentru consumul uman
(toate acestea lichide, solide, pulberi şi/sau
produse alimentare), preparate din cereale;
băuturi energizante. 
39 Servicii de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04044
(151) 10/06/2014
(732) S.C. AGENTIA UNU S.R.L., Str.

Sărărie nr. 48, judeţul Iaşi, 700452,
IAŞI ROMANIA 

(540)

BULZ & BLUES GUSTURI
BUNE

(591) Culori revendicate:negru (pantone
447C), roşu

  
(531) Clasificare Viena:110318; 220115;

270501; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04045
(151) 10/06/2014
(732) S.C. JOLIE VILLE INVEST S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 103 Bis,
Jud.  I l fov,  ,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

MANDARIN

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270525;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04046
(151) 10/06/2014
(732) S.C. TRUFFOIR S.R.L., Str. Karl

Lehmann nr. 1, parter, Jud. Braşov,
500008, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. NED PROTECT CONSULTING
S.R.L.  CONSULTANŢĂ  ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, OP
1,CP 298 BRAŞOV

(540)

T DI TARTUFO

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

  
(531) Clasificare Viena:250113; 250119;

270501; 270514; 270521; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Trufe şi ciuperci conservate, uscate şi

conserve; ulei de trufe; ulei de ciuperci;
grăsimi alimentare şi uleiuri; care contin
ingrediente aromatice de ulei de măsline
realizate din fructe şi legume; conservate,
congelate, uscate şi fructe şi legume fierte;
legume, conservate; legume, uscate; ouă; lapte
şi produse lactate; brânză; brânză de trufe;
carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; jeleuri, marmeladă şi compoturi.
30 Sosuri naturale cu condimente; sosuri cu
un conţinut de trufe; sosuri picante; ciperci
care conţin sosuri; măsline care conţin sosuri;
nuci care conţin sosuri; crema de trufe; făină
şi preparate din cereale; paste cu trufe; pâine;
miere de trufe; orez; produse de patiserie şi
cofetărie; condimente; oţet; cafea; ceai; cacao;
tapioca; sago; înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale; îngheţată; miere;
sirop de melasă; drojdie; praf de copt; sare;
muştar; mirodenii; gheaţă.
31 Trufe în stare proaspată; ciuperci
proaspete; produse horticole, forestiere,
cereale şi agricole necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante şi flori naturale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04047
(151) 10/06/2014
(732) T Ă R N A V A  M A R E

COOPERATIVA AGRICOLA, Str.
Orban Balazs nr. 5, Jud. Harghita,
535400, CRISTURU SECUIESC
ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

(540)

Kereszturi

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), negru (pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:030106; 110303;

270303; 270315; 270510; 270515;
290112;  

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

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
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


