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Cereri M|rci publicate în data de 17/07/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03993
10/07/2014 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. SAVUREAZA COVRIGII

LUCA...GARANTAT TE VEI
INDRAGOSTI DE EI!

2 M 2014
03996

10/07/2014 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. PIZZA HAIDUCEASCA

3 M 2014
03997

10/07/2014 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. PIZZA SATULUI

4 M 2014
04261

10/07/2014 S.C. JACKPOT S.R.L. 3 AMICI

5 M 2014
04262

10/07/2014 DOBROTA MIHAIL STAR FISH

6 M 2014
04265

10/07/2014 S.C. VALENTINO CAR S.R.L. VALENTINO CAR 943 samataxi

7 M 2014
04759

10/07/2014 FRESH EVENTS S.R.L. Rawmazing

8 M 2014
04760

10/07/2014 S.C. TERAPIA S.A. ArtroFlex compus

9 M 2014
04761

10/07/2014 S.C. TERAPIA S.A. PADUDEN RAPID

10 M 2014
04762

10/07/2014 S.C. TERAPIA S.A. PADUMOL FORTE

11 M 2014
04763

10/07/2014 S.C. TERAPIA S.A. PADUDEN JUNIOR

12 M 2014
04764

10/07/2014 S.C. TERAPIA S.A. PADUDEN RAPID FORTE

13 M 2014
04765

10/07/2014 ANACONDA SECURITY FORCE
S.R.L.

ANACONDA SECURITY FORCE

14 M 2014
04766

10/07/2014 S.C. ROMASIA DISTRIBUTION
S.R.L.

CASA VITIS

15 M 2014
04767

10/07/2014 S.C. ROMASIA DISTRIBUTION
S.R.L.

ROMASIA

16 M 2014
04768

10/07/2014 S.C. GOTHAER ASIGURARI
REASIGURARI S.A.

IMMens

17 M 2014
04769

10/07/2014 FIAT LUCIAN VASILE FEEDERX THE BEST SOLUTION
FOR FEEDER FISHING
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2

18 M 2014
04770

10/07/2014 S.C. A1 EVENTS S.R.L. Târgul de Cr|ciun din Sibiu

19 M 2014
04771

10/07/2014 P.F.A. DRAGOIU
GEORGE-CIPRIAN

LUCKY STUDIO

20 M 2014
04772

10/07/2014 S.C. VISUAL FAN S.R.L. IMPERA

21 M 2014
04773

10/07/2014 S.C. EUROPEAN BUSINESS
ENVIRONMENT S.R.L.

S stiripesurse.ro

22 M 2014
04774

10/07/2014 S.C. LEARNING ABOUT
LEADERSHIP S.R.L.

learning about

23 M 2014
04775

10/07/2014 S.C. NEXT ENERGY
MANAGEMENT S.R.L.

NEXT ENERGY furnizare

24 M 2014
04776

10/07/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. GRANDE FAMILIA

25 M 2014
04777

10/07/2014 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. COTTONINO

26 M 2014
04778

10/07/2014 S.C. VEL PITAR S.A. PÂINEA ANULUI

27 M 2014
04779

10/07/2014 DIACONU CLAUDIU FIM Festivalul laÕul Medieval

28 M 2014
04780

10/07/2014 S.C. LARLEXMAR COM S.R.L. IMPERIAL

29 M 2014
04781

10/07/2014 S.C. LARLEXMAR COM S.R.L. REX MAREX

30 M 2014
04782

10/07/2014 S.C. VIDIAVI COMPANY S.A. MAREX

31 M 2014
04783

10/07/2014 CLUBUL SPORTIV MINERUL
MEHEDINÚI 2010

CLUBUL SPORTIV MINERUL
MEHEDINÚI 2010

32 M 2014
04784

10/07/2014 S.C. FABRICA DE DISTRACTII
S.R.L.

UNION JACK
PUB-MUSIC-RESTAURANT SINCE
2012

33 M 2014
04785

10/07/2014 SOCIETATEA STUDENTILOR
MEDICINISTI GALATI

SSMG SOCIETATEA
STUDENÚILOR MEDICINIÔTI
GALAÚI... TE REPREZINT{

34 M 2014
04786

10/07/2014 S.C. ADUNAREA DESTINELOR
S.R.L.

SD 122

35 M 2014
04787

10/07/2014 S.C. DERPAN S.R.L. Derpan
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36 M 2014
04788

10/07/2014 S.C. FABRICA DE DISTRACTII
S.R.L.

flow

37 M 2014
04789

10/07/2014 S.C. PRINTESA MEA IMPEX
S.R.L.

CLUB & CASINO PRINCESS

38 M 2014
04790

10/07/2014 S.C. DOTRO TELECOM S.R.L. Gfile

39 M 2014
04791

10/07/2014 MARGINEAN VIRGILIU GRADINA VERDE

40 M 2014
04792

10/07/2014 ACIU SERGIU ADRIAN PYROL

41 M 2014
04793

10/07/2014 ÔTEF{NESCU PETRONELA RIMMED

42 M 2014
04794

10/07/2014 OPOSSUM SOFT SOLUTIONS
S.R.L.

BOOK-CHEAP

43 M 2014
04795

10/07/2014 S.C. MIXMONTAN S.R.L. B BUCURESTI TV
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(210) M 2014 03993
(151) 10/07/2014
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

SAVUREAZA COVRIGII
L U C A . . . G A R A N T A T  T E  V E I
INDRAGOSTI DE EI!

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, aferente claselor 30 şi 43
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03996
(151) 10/07/2014
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PIZZA HAIDUCEASCA

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, aferente claselor 30 şi 43.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03997
(151) 10/07/2014
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PIZZA SATULUI

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, aferente claselor 30 şi 43.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04261
(151) 10/07/2014
(732) S.C. JACKPOT S.R.L., Str.

Alexandru Cernat nr.17, judeţul
Galaţi, 800087, GALATI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

3 AMICI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04262
(151) 10/07/2014
(732) DOBROTA MIHAIL ,  Şos.

Pantelimon nr. 367, bl. A3, et. 2, ap.
53, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

STAR FISH

  
(531) Clasificare Viena:250502; 270502;

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

clase:
28 Articole de pescuit, accesorii de pescuit şi
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echipamente de pescuit (incluse în această
clasă).
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ
import-export, lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 28 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04265
(151) 10/07/2014
(732) S.C. VALENTINO CAR S.R.L., Str.

Iasomiei nr. 3, bl. R3, sc. 2, ap. 28,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

VALENTINO CAR 943 samataxi

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Service auto.
38 Servicii de dispecerat taxi.
39 Transport; închirieri auto, ambalarea şi
depozitarea marfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04759
(151) 10/07/2014
(732) FRESH EVENTS S.R.L., Str.

Ficusului nr. 10B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rawmazing

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050901; 050921;

270311; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare de bautură pentru catering.
43 Servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04760
(151) 10/07/2014
(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)

ArtroFlex compus

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
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şi alte preparate abrazive; săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi (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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04761
(151) 10/07/2014
(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)

PADUDEN RAPID
  
(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 dăunătoare; fungicide, ierbicide
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04762
(151) 10/07/2014
(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)

PADUMOL FORTE
  
(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 dăunătoare; fungicide, ierbicide
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04763
(151) 10/07/2014
(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)

PADUDEN JUNIOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
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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 dăunătoare; fungicide, ierbicide
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04764
(151) 10/07/2014
(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)

PADUDEN RAPID FORTE

  
(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 dăunătoare; fungicide, ierbicide
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04765
(151) 10/07/2014
(732) ANACONDA SECURITY FORCE

S.R.L., Sat Corbeanca, Str. Fermei nr.
5, et. 1, cam. 2, judeţul Ilfov, , COM.
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

ANACONDA SECURITY FORCE

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:260422; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04784
(151) 10/07/2014
(732) S.C. FABRICA DE DISTRACTII

S.R.L., B-dul Marea Unire, nr. 15, bl.
U4, ap. 108, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

UNION JACK
PUB-MUSIC-RESTAURANT SINCE 2012

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

250113; 250119; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04785
(151) 10/07/2014
(732) SOCIETATEA STUDENTILOR

MEDICINISTI GALATI, Str.
Domnească nr. 47, incinta Univ.
Dunărea de Jos, cam. U151, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

SSMG SOCIETATEA STUDENŢILOR
M E D I C I N IŞT I  G A L AŢ I . . .  T E
REPREZINTĂ

  
(531) Clasificare Viena:200507; 261113;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau invatamint (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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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 04786
(151) 10/07/2014
(732) S.C. ADUNAREA DESTINELOR

S.R.L., Str. Siret nr. 3, birou nr. 1,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

SD 122

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vinat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regrupararea la un loc în beneficiul
terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le

vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
servicii asigurate de magazin en gross sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping);
servicii de import-export.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervare
hotel, motel, pensiuni, camping.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04787
(151) 10/07/2014
(732) S.C. DERPAN S.R.L., Str. Principală

nr. 420, jud. Galaţi, 807275,
COMUNA SMÂRDAN ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Derpan

  
(531) Clasificare Viena:260103; 270508;

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, praf de copt.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04788
(151) 10/07/2014
(732) S.C. FABRICA DE DISTRACTII

S.R.L., B-dul Marea Unire, nr. 15, bl.
U4, ap. 108, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

flow

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270507;  
(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.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04789
(151) 10/07/2014
(732) S.C. PRINTESA MEA IMPEX

S.R.L., Str. Ghercu C-tin. nr. 24,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

CLUB & CASINO PRINCESS

  
(531) Clasificare Viena:240903; 240905;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
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produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
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, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile

fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
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.
31 Cereale si produse agricole, horticole şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 04790
(151) 10/07/2014
(732) S.C. DOTRO TELECOM S.R.L.,

Str. Apusului nr.54, bl.48, sc. 1, et. 2,
ap.  12,  sector 6,  062288,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Gfile

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04791
(151) 10/07/2014
(732) MARGINEAN VIRGILIU, Str.

Pasărea de Aur nr. 6, sector 6, 062136,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRADINA VERDE
 
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04792
(151) 10/07/2014
(732) ACIU SERGIU ADRIAN, Str. Musat

Constantin nr. 1, bl. 16, sc. 2, ap. 22,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PYROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
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producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04772
(151) 10/07/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor 61, Jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

IMPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile, telefoane inteligente;
camere video (cuprinse în această clasă);
hardware şi software de calculator, în ceea ce
priveşte telefoanele mobile, telefoane
inteligente şi camere, carduri de memorie;
aparate şi instrumente cu imagini video;
trepiede pentru camere foto, piese şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04773
(151) 10/07/2014
(732) S.C. EUROPEAN BUSINESS

ENVIRONMENT S.R.L., Intr. Dridu
nr. 4, bl. 26B, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector
1, 013206, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

S stiripesurse.ro

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

290106;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04774
(151) 10/07/2014
(732) S.C.  LEARNING ABOUT

LEADERSHIP S.R.L. ,  Str .
Foişorului nr. 15, bl. F9C, sc. 1, ap.
77, sector 3, 031174, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

learning about

(591) Culori revendicate:gri (Pantone
430C), portocaliu (Pantone 021C)

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04775
(151) 10/07/2014
(732) S . C .  N E X T  E N E R G Y

MANAGEMENT S.R.L., Str. Vasile
Lascăr nr. 30, et. 3, ap. 3, camera 02,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEXT ENERGY furnizare

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
portocaliu

  

(531) Clasificare Viena:011503; 241725;
270315; 290113;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri;
organizare de călătorii; distribuţia, depozitarea
şi furnizarea de energie electrică, energie
regenerabilă, eoliană, solar, fotovoltaică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04793
(151) 10/07/2014
(732) ŞTEFĂNESCU PETRONELA,

B-dul Iuliu Maniu nr. 158, bl. 37, sc.
2, ap. 43, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

RIMMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; materiale de
sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumusete pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04794
(151) 10/07/2014
(732) OPOSSUM SOFT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 2,
judeţul Dâmboviţa, 135500, TITU
ROMANIA 

(540)

BOOK-CHEAP
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04776
(151) 10/07/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

GRANDE FAMILIA

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04777
(151) 10/07/2014
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

COTTONINO

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

clase:
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3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; 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 dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04795
(151) 10/07/2014
(732) S.C. MIXMONTAN S.R.L., Str.

Teilor nr. 11, Jud. Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

B BUCURESTI TV
(591) Culori revendicate:roşu, alb
 (531) Clasificare Viena:270501; 270521;

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; publicaţii (ziare, reviste);
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate online.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio-tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 10/07/2014

19

(210) M 2014 04778
(151) 10/07/2014
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

PÂINEA ANULUI

(591) Culori revendicate:bej, maro
  
(531) Clasificare Viena:050320; 050702;

080101; 090110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04779
(151) 10/07/2014
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

FIM Festivalul laşul Medieval

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea în scop comercial şi publicitar
de festivaluri, târguri, expoziţii; organizarea în

scop comercial şi publicitar de evenimente
destinate specialiştilor şi publicului larg;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Organizarea în scop cultural şi educativ de
festivaluri, târguri, expoziţii; organizarea de
întâlniri pentru transmiterea de informaţii
culturale, educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04766
(151) 10/07/2014
(732) S.C. ROMASIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Gheorghe Brătianu nr. 44,
parter, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA VITIS

(591) Culori revendicate:vişiniu, orange,
galben

  
(531) Clasificare Viena:190710; 190725;

270501; 290113;  
(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 04780
(151) 10/07/2014
(732) S.C. LARLEXMAR COM S.R.L.,

Str. Ederei nr. 7A, judeţul Brăila, ,
CAZASU ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

IMPERIAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04781
(151) 10/07/2014
(732) S.C. LARLEXMAR COM S.R.L.,

Str. Ederei nr. 7A, judeţul Brăila, ,
CAZASU ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

REX MAREX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04782
(151) 10/07/2014
(732) S.C. VIDIAVI COMPANY S.A.,

Şos. Viziru Km. 10, Birou 1 din C1,
Platforma Chiscani, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MAREX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04767
(151) 10/07/2014
(732) S.C. ROMASIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Gheorghe Brătianu nr. 44,
parter, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMASIA

(591) Culori revendicate:negru, maroniu bej

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04768
(151) 10/07/2014
(732) S.C. GOTHAER ASIGURARI

REASIGURARI S.A., Str. Barbu
Delavrancea nr. 6A, Corp A2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMMens

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
634 C), verde (pantone 390 C)

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04783
(151) 10/07/2014
(732) CLUBUL SPORTIV MINERUL

MEHEDINŢI 2010, Str. Principală,
Comuna Şimian, judeţul Mehedinţi,
227453, VALEA COPCII ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV MINERUL
MEHEDINŢI 2010

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu,
galben, galben auriu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:150701; 210301;

240113; 240115; 240123; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04769
(151) 10/07/2014
(732) FIAT LUCIAN VASILE, Str. Cetăţii

nr. 1A, Judeţul Caraş-Severin, ,
CARANSEBEŞ ROMANIA 

(740) PITU AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., Şos. Mihai
Bravu, nr.286, bl. 2, sc. C, ap. 83,
Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

FEEDERX THE BEST SOLUTION FOR
FEEDER FISHING

  
(531) Clasificare Viena:210315; 260118;

270315; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole de pescuit; momeli cu miros
pentru vânatoare sau pescuit.
31 Momeală vie pentru pescuit; produse
secundare din procesarea cerealelor pentru
consum animal; seminţe de cereale
neprocesate; seminţe de in pentru consum
animal; cereale (seminţe), seminţe de cânepă
pentru consum animal, cereale pentru păsări,
făină de peşte pentru consumul animal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04770
(151) 10/07/2014
(732) S.C. A1 EVENTS S.R.L., Str. E. A.

Bieltz nr. 62, Judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Târgul de Crăciun din Sibiu

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:010102; 050101;

050116; 270507; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de

şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04771
(151) 10/07/2014
(732) P . F . A .  D R A G O I U

GEORGE-CIPRIAN, Str. Zugravi
nr. 19, bl. V1-3, sc. B, et. 1, ap. 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI 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)

LUCKY STUDIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


