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Cereri Mărci publicate în 17.10.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06322
10/10/2014 S.C. JUGHIDE S.R.L. TYPOON JUGHIDE DETERGENT

INDUSTRIAL

2 M 2014
06810

10/10/2014 KALMAR GYULA Story Films

3 M 2014
06811

10/10/2014 S.C. RCS & RDS S.A. ROMÂNIA FURATĂ

4 M 2014
06817

10/10/2014 ARAMIS INVEST S.R.L. ARAMIS GROUP

5 M 2014
06846

10/10/2014 ANDOR LASZLO West Chemicals

6 M 2014
06861

10/10/2014 IONESCU TUDOR
DENES DANIEL

FLY PROJECT

7 M 2014
06897

10/10/2014 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.

BESTJOBS

8 M 2014
06898

10/10/2014 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.

www.bestjobs.ro

9 M 2014
06899

10/10/2014 S.C. AUTOCOLOR
DISTRIBUTION S.R.L.

RACINGCAR

10 M 2014
06900

10/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. Inima Biofarm bate pentru sănătatea
românilor

11 M 2014
06901

10/10/2014 ASOCIATIA ADVICE ROMANIA ADVERTISING WEEK

12 M 2014
06902

10/10/2014 S.C. FERMA FRANCESTI Ferma Frânceşti

13 M 2014
06903

10/10/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Smart BuyBack

14 M 2014
06904

10/10/2014 VASILCOIU
MADALIN-CRISTIAN

ÎN ULTIMĂ INSTANŢĂ

15 M 2014
06905

10/10/2014 CONSIS PROIECT S.R.L. CP CONSIS PROIECT

16 M 2014
06906

10/10/2014 IUGULESCU NICOLETA ELENA S SINTONIA concept store

17 M 2014
06907

10/10/2014 AGBOGNIHOUE PATRICK
OLIVER

Ascendent Arts
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18 M 2014
06908

10/10/2014 ROSEQUEENS PROPERTIES
S.R.L.

LIBERTY CENTER Feel the life of
the city

19 M 2014
06909

10/10/2014 ROSEQUEENS PROPERTIES
S.R.L.

LIBERTY CENTER

20 M 2014
06910

10/10/2014 MOD-ELLE COMPANY S.R.L. COLORFUL DESIGN STUDIO

21 M 2014
06911

10/10/2014 S.C. CIEL ADVERTISING S.R.L. NATURALISSIM

22 M 2014
06912

10/10/2014 MĂRCULESCU DAN MĂCELĂRIA POPORULUI

23 M 2014
06913

10/10/2014 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
ZSIGMOND ATTILA

Relieve stress, break a plate! Scapă
de stres, Sparge o farfurie!

24 M 2014
06914

10/10/2014 S.C. SUDPACK ROMANIA
S.R.L.

SÜDPACK

25 M 2014
06915

10/10/2014 HUMA ROMICA AL 9 LEA CER

26 M 2014
06916

10/10/2014 S.C. INFOFARM S & I S.R.L. NEGOSTOP

27 M 2014
06917

10/10/2014 S.C. INFOFARM S & I S.R.L. AFTOSOL

28 M 2014
06918

10/10/2014 OPRINA TIBERIU-SILVIU ACIUF

29 M 2014
06919

10/10/2014 S.C. BE CONNECTED &
TRAINED S.R.L.

FREIGHT FORWARDERS
TRAINING CENTER

30 M 2014
06920

10/10/2014 OLAR LAVINIA SOFIA PAPA BUN,BUN

31 M 2014
06921

10/10/2014 MIND SHOP S.R.L. AUTOfest

32 M 2014
06922

10/10/2014 S.C. WEST PROTGUARD
SECURITY S.R.L.

WP WEST PROTGUARD

33 M 2014
06923

10/10/2014 POPESCU GABRIELA Te Aud Romania

34 M 2014
06924

10/10/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. ROMSAN

35 M 2014
06925

10/10/2014 ASOCIATIA BALCANICA DE
ARBITRAJ

Asociatia Balcanica de Arbitraj

36 M 2014
06926

10/10/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. GLUTAMED
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37 M 2014
06927

10/10/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. MEDITOL

38 M 2014
06928

10/10/2014 S.C. LABORATOARELE
MERLIN S.R.L.

WINNERKIT

39 M 2014
06929

10/10/2014 S.C. MARA AGROIND MORARU
S.R.L.

Galanthus
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(210) M 2014 06322
(151) 10/10/2014
(732) S.C. JUGHIDE S.R.L., Str. Mihai

Eminescu, nr. 3, Jud. Dâmboviţa,
135200, GĂEŞTI ROMANIA 

(540)

TYPOON JUGHIDE DETERGENT
INDUSTRIAL

(531) Clasificare Viena:250702; 270502;
270514;  

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

1 Aditivi chimici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06810
(151) 10/10/2014
(732) KALMAR GYULA, Str. Mal Stâng

Someş, bl. T3, ap. 11, Judeţul Satu
Mare, 440216, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

Story Films

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Editare video; înregistrare pe benzi video
(filmare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06811
(151) 10/10/2014
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA FURATĂ

(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:090109; 261325;

270502; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06817
(151) 10/10/2014
(732) ARAMIS INVEST S.R.L., Str.

Speranţei nr.3-5, judeţul Maramureş,
430015, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

ARAMIS GROUP

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
200C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Broşuri, reviste promoţionale, flyere,
cataloage, materiale publicitare, carduri
(tipărituri), cărţi de vizită.
20 Mobiler, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase); saltele; plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau material plastic (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; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a următoarelor produse: mobilă şi
obiecte de mobilier, saltele; decoraţiuni,
obiecte pentru decorarea casei (exceptând

transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
proprii en gros şi/sau en detail, magazine en
gros şi/sau en detail, outlet-uri, mall-uri,
supermarket-uri, hypermarket-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06846
(151) 10/10/2014
(732) ANDOR LASZLO, Str. Cuza Vodă

nr. 19, et. 2, ap. 17, Jud. Bihor,
410101, ORADEA ROMANIA 

(540)

West Chemicals

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:180123; 180125;

270502; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06861
(151) 10/10/2014
(732) IONESCU TUDOR, Str. Mureşenilor

nr. 10, ap. 4, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) DENES DANIEL, Str. Foişorului nr.
122-124, sc. C, ap.31, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLY PROJECT

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

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi al
tehnologiei, servicii de analiză, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06897
(151) 10/10/2014
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1,
ap. 1A, Judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

BESTJOBS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Documente, informaţii, video, sunet, text şi
alte medii sau multimedia (cu derulare
continuă sau nu), toate înregistrate electronic
sau putand fi descarcate de pe Internet, reţele
extranet sau alte reţele de comunicaţii;
programe de calculator pentru crearea de
pagini web; software de calculator (programe)
pentru crearea dinamică a site-urilor web;
programe de calculator distribuite on-line prin
internet şi web; software de calculator
furnizabil şi/sau descarcabil de pe internet;
software de calculator şi publicaţii în format
electronic furnizate on-line din baze de date
sau de pe internet (inclusiv site-uri web);
servere pentru găzduire web; publicaţii în
format electronic furnizate on-line din baze de
date sau din facilităţi de pe internet (inclusiv
site-uri web), descărcabile de pe internet;
muzică digitală (descarcabilă) provenind de pe
site-uri web cu fişiere în format MP3 de pe
internet; cititoare de coduri de bare de mână
pentru comunicarea cu un software de
calculator asociat, pentru lansarea site-urilor
web; software de calculator pentru interfete cu
sisteme automate de lansare a site-urilor web
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prin apasarea unei taste; hardware şi software
de calculator, inclusiv software de calculator
pentru introducerea şi apelarea informatiilor
pe internet şi world wide web; software de
calculator pentru căutarea şi recuperarea
informaţiilor, a site-urilor web şi a altor
resurse din reţelele globale de calculatoare sau
din alte reţele de comunicaţii şi anume reţele
de comunicaţii electronice şi reţele de
comunicaţii optice cu ajutorul unei inteligenţe
artificiale cu activare prin voce; software de
calculator pentru dezvoltarea de software
interactiv de calculator, pentru modelarea şi
animarea tridimensională de caractere şi
obiecte, pentru mixare de sunet, artă grafică şi
dezvoltare de site-uri web în domeniile
divertisment, marketing şi publicitate, formare
şi educaţie.
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin internet şi site-uri de Internet;
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe internet; comercializare de pagini
principale pe internet; pregatire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
electronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
pe internet (inclusiv site-uri web); publicitate

on-line pe o reţea informatică; difuzare de
anunturi publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; căutare şi culegere de date şi de
informaţii în fişiere informatice; închirierea de
timpi de publicitate on-line; procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii intr-o baza de date
computerizată; sondaje de opinie; diseminare
de informaţii despre oferte de produse şi
servicii; informaţii statistice, organizare de
expoziţii în scop comercial; servicii plasare şi
recrutare de personal şi informaţii asupra
locurilor de muncă; anunţuri cu locuri de
muncă; consiliere privind căutarea unui loc de
muncă; informaţii asupra cererilor de locuri de
muncă, ordonare, selectare şi clasificare a CV
solicitanţilor de locuri de muncă, evidenţa
interviurilor; gestionarea locurilor de muncă,
ofertelor şi solicitărilor în acest domeniu şi a
personalului care se ocupă de aceasta;
consultanţă în domeniul serviciilor de
recrutare personal, de angajari; editare.
38 Exploatare de directoare de pe internet, în
special servere Internet Locator (ILS);
furnizarea accesului la reţele de date, în
special la internet, la forumuri de pe internet,
world wide web şi servicii de server; servicii
de acces la Internet; oferte de servicii pe
Internet; servicii de portaluri de Internet;
servicii de protocol Internet; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de afişare electronică, de buletine
electronice; difuzarea de programe
educaţionale şi de instruire on-line; furnizarea
accesului la internet, la o reţea informatică
local şi globală: furnizare de pagini web;
servicii de găzduire a serverelor şi găzduire
pentru comerţul protejat; telecomunicaţii în
domeniul informaţiilor (inclusiv pagini web),
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programelor de calculator şi altor date:
transmisii în direct, accesibile prin intermediul
unor pagini principale pe Internet (camera
Web); transmisie de mesaje, date, informaţii,
programe de calculator, pagini web, imagini
şi/sau documente prin internet sau alte reţele
de comunicaţii; furnizare de servicii de
browser web; furnizare de legături la site-uri
web pentru terţi şi intre site-uri web; furnizare
de instalaţii şi structuri de world wide web;
furnizarea accesului la site-uri web cu muzică
digitală pe Internet; furnizare de legături
hipertext între site-uri web; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
MP3 pe Internet; comunicaţii prin terminale
de calculator, comunicaţii in world wide web
liber şi restricţionat, conexiuni la o reţea de
calculatoare; gestionarea adreselor de poştă
electronică, site-urilor web, domeniilor şi a
portalurilor de transmisie de date; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică digitală
sau în format MP3, pe Internet sau într-o reţea
de calculatoare globală; furnizarea accesului
utilizatorilor multipli la informaţii privind
serviciile de programare şi la o gamă largă de
alte informaţii, prin Internet sau prin world
wide web; furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din
baze de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, cursuri interactive şi de la
distanţă asigurate on-line printr-o conexiune
de telecomunicaţii sau printr-o reţea de
calculatoare, servicii furnizate on-line sau prin
internet şi extraneturi, asigurare de acces şi
închiriere de timpi de acces la baze de date
computerizate sau la informaţii on-line,
servicii de internet.
41 Servicii de instruire, educaţie şi de
divertisment; informare în materie de
instruire, educaţie de cultură generală şi de

divertisment; servicii de recreere şi de
informatie în materie de recreere; editarea şi
publicarea de anunţuri, texte (altele decât cele
publicitare); editarea şi furnizarea on-line de
publicaţii electronice, de ghiduri educaţionale,
programe şcolare şi de divertisment; servicii
de furnizare de jocuri on-line, pornind de la o
reţea de calculatoare; servicii de imagini
digitale (reprezentări); organizarea şi
coordonare de congrese, simpozioane,
colocvii, discuţii între specialişti, turnee de
prezentare, seminarii, conferinţe, de târguri,
de expoziţii în scop cultural şi educaţional;
cursuri prin corespondenţă; organizarea de
competiţii sau concursuri educationale şi de
instruire; servicii sportive; servicii de fan
club; exploatarea unui club în scop educativ şi
pentru divertisment; editare şi editare
electronica on-line; divertisment on-line;
distribuire on-line de divertisment
audiovisual; furnizare de mijloace de educaţie,
de recreere, de informaţii sportive on-line;
furnizare de publicaţii, publicaţii electronice,
periodice, reviste, cărţi, publicaţii care nu pot
fi descarcate, jurnale electronice şi
descărcabile şi prestate într-o reţea de
calculatoare on-line; servicii în domeniul
jocurilor electronice, inclusiv furnizare de
jocuri pe calculator on-line sau printr-o reţea
globală de calculatoare, descărcabile şi
prestate intr-o reţea de calculatoare on-line;
toate furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; furnizare de
informaţii în domeniul divertismentului,
on-line sau de pe Internet; servicii de
divertisment furnizate on-line din baze de date
sau pagini web de pe Internet; informaţii şi
sevicii în domeniul educaţiei, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet; organizare de cursuri, seminarii,
conferinţe şi furnizare on-line de materiale de
instruire în domeniul finanţelor; servicii de
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informaţii, consiliere şi consultanţă privind
serviciile menţionate anterior; planificare,
coordonare, organizare şi evaluare de
seminarii, prelegeri, sesiuni de grup,
interviuri, ateliere, consulaţii şi acţiuni de
plasare a forţei de muncă.
42 Servicii de internet; (furnizare, prelucrare
şi asigurare de module interactive pe Internet);
prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul Internetului; construirea unei
platforme de internet pentru comerţul
electronic; conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe Internet;
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web; creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi Internet
(pagini world wide web); instalare de pagini
web pe Internet pentru terţi (găzduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
compilare de pagini web pe Internet; creare şi
dezvoltare de pagini (site-uri) web; proiectare
şi furnizare de pagini web; proiectare şi
compilare de pagini web; creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe Internet;
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; instalare de pagini web pe
Internet, inclusiv pentru terţi; design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru Internet; proiectare,
desen şi redactare la comanda de pagini web
pentru o reţea globală de calculatoare; creare,
proiectare, redactare şi actualizare de pagini
web pentru terţi; proiectare grafică, desen şi
redactare la comandă pentru compilare de
pagini web pe Internet; servicii de liste
alfabetice şi temtice pentru localizare de
persoane, locuri, organizaţii, numere de
telefon, pagini web şi adrese de poştă
electronică; creare de pagini pentru reţele
(pagini principale); creare, dezvoltare,

perfecţionare şi adaptare de programe de
prelucrare a datelor şi/sau fişierelor de date
(inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi; proiectare de pagini
Internet pentru terţi; creare de pagini
principale pentru terţi; creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare;
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare;
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web
pentru terţi şi găzduire, gestionarea de site-uri
web în general şi pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, gazduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web de
Internet; servicii de site-uri web şi de site-uri
de internet; servicii de portaluri pentru site-uri
web; gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web; găzduire de site-uri web ale terţilor
pe un server, pentru o reţea globală de
calculatoare; creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web; dezvoltare de site-uri web pentru
şi/sau incluzand facilitarea managementului
integrat al cărţilor de credit; servicii de
consultanţă în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării paginilor web;
servicii de consiliere în domeniul serverelor
de world wide web (www); servicii de
consiliere în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării site-urilor web şi
servicii on-line; consultanţă profesională şi
asistenţă pentru crearea de site-uri web statice
şi dinamice; furnizare de programe de
calculator în reţele de date, în special pe
internet şi world wide web; servicii prestate de
un furnizor de servicii de Internet, şi anume
programare pentru solutionarea problemelor
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locale specifice de Internet, redactare de
scrisori personale şi în special redactare de
scrisori personale pe Internet şi/sau world
wide web; furnizarea accesului public şi privat
la calculatoare, calculatoare personale,
internet şi world wide web; consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, Internetului şi
site-urilor web; consultanţă în probleme legate
de relaţiile de muncă.
43 Servicii de rezervare de camere la hotel
prestate prin Internet şi world wide web.,
alimentaţie publică.
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 06898
(151) 10/10/2014
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1,
ap. 1A, Judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

www.bestjobs.ro

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Documente, informaţii, video, sunet, text şi
alte medii sau multimedia (cu derulare
continuă sau nu), toate înregistrate electronic
sau putand fi descarcate de pe Internet, reţele

extranet sau alte reţele de comunicaţii;
programe de calculator pentru crearea de
pagini web; software de calculator (programe)
pentru crearea dinamică a site-urilor web;
programe de calculator distribuite on-line prin
internet şi web; software de calculator
furnizabil şi/sau descarcabil de pe internet;
software de calculator şi publicaţii în format
electronic furnizate on-line din baze de date
sau de pe internet (inclusiv site-uri web);
servere pentru găzduire web; publicaţii în
format electronic furnizate on-line din baze de
date sau din facilităţi de pe internet (inclusiv
site-uri web), descărcabile de pe internet;
muzică digitală (descarcabilă) provenind de pe
site-uri web cu fişiere în format MP3 de pe
internet; cititoare de coduri de bare de mână
pentru comunicarea cu un software de
calculator asociat, pentru lansarea site-urilor
web; software de calculator pentru interfete cu
sisteme automate de lansare a site-urilor web
prin apasarea unei taste; hardware şi software
de calculator, inclusiv software de calculator
pentru introducerea şi apelarea informatiilor
pe internet şi world wide web; software de
calculator pentru căutarea şi recuperarea
informaţiilor, a site-urilor web şi a altor
resurse din reţelele globale de calculatoare sau
din alte reţele de comunicaţii şi anume reţele
de comunicaţii electronice şi reţele de
comunicaţii optice cu ajutorul unei inteligenţe
artificiale cu activare prin voce; software de
calculator pentru dezvoltarea de software
interactiv de calculator, pentru modelarea şi
animarea tridimensională de caractere şi
obiecte, pentru mixare de sunet, artă grafică şi
dezvoltare de site-uri web în domeniile
divertisment, marketing şi publicitate, formare
şi educaţie.
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin internet şi site-uri de Internet;
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compilare de reclame pentru pagini web pe
internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe internet; comercializare de pagini
principale pe internet; pregatire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
electronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
pe internet (inclusiv site-uri web); publicitate
on-line pe o reţea informatică; difuzare de
anunturi publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; căutare şi culegere de date şi de
informaţii în fişiere informatice; închirierea de
timpi de publicitate on-line; procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii intr-o baza de date
computerizată; sondaje de opinie; diseminare
de informaţii despre oferte de produse şi
servicii; informaţii statistice, organizare de
expoziţii în scop comercial; servicii plasare şi
recrutare de personal şi informaţii asupra
locurilor de muncă; anunţuri cu locuri de
muncă; consiliere privind căutarea unui loc de
muncă; informaţii asupra cererilor de locuri de
muncă, ordonare, selectare şi clasificare a CV
solicitanţilor de locuri de muncă, evidenţa
interviurilor; gestionarea locurilor de muncă,
ofertelor şi solicitărilor în acest domeniu şi a

personalului care se ocupă de aceasta;
consultanţă în domeniul serviciilor de
recrutare personal, de angajari; editare.
38 Exploatare de directoare de pe internet, în
special servere Internet Locator (ILS);
furnizarea accesului la reţele de date, în
special la internet, la forumuri de pe internet,
world wide web şi servicii de server; servicii
de acces la Internet; oferte de servicii pe
Internet; servicii de portaluri de Internet;
servicii de protocol Internet; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de afişare electronică, de buletine
electronice; difuzarea de programe
educaţionale şi de instruire on-line; furnizarea
accesului la internet, la o reţea informatică
local şi globală: furnizare de pagini web;
servicii de găzduire a serverelor şi găzduire
pentru comerţul protejat; telecomunicaţii în
domeniul informaţiilor (inclusiv pagini web),
programelor de calculator şi altor date:
transmisii în direct, accesibile prin intermediul
unor pagini principale pe Internet (camera
Web); transmisie de mesaje, date, informaţii,
programe de calculator, pagini web, imagini
şi/sau documente prin internet sau alte reţele
de comunicaţii; furnizare de servicii de
browser web; furnizare de legături la site-uri
web pentru terţi şi intre site-uri web; furnizare
de instalaţii şi structuri de world wide web;
furnizarea accesului la site-uri web cu muzică
digitală pe Internet; furnizare de legături
hipertext între site-uri web; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
MP3 pe Internet; comunicaţii prin terminale
de calculator, comunicaţii in world wide web
liber şi restricţionat, conexiuni la o reţea de
calculatoare; gestionarea adreselor de poştă
electronică, site-urilor web, domeniilor şi a
portalurilor de transmisie de date; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică digitală
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sau în format MP3, pe Internet sau într-o reţea
de calculatoare globală; furnizarea accesului
utilizatorilor multipli la informaţii privind
serviciile de programare şi la o gamă largă de
alte informaţii, prin Internet sau prin world
wide web; furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din
baze de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, cursuri interactive şi de la
distanţă asigurate on-line printr-o conexiune
de telecomunicaţii sau printr-o reţea de
calculatoare, servicii furnizate on-line sau prin
internet şi extraneturi, asigurare de acces şi
închiriere de timpi de acces la baze de date
computerizate sau la informaţii on-line,
servicii de internet.
41 Servicii de instruire, educaţie şi de
divertisment; informare în materie de
instruire, educaţie de cultură generală şi de
divertisment; servicii de recreere şi de
informatie în materie de recreere; editarea şi
publicarea de anunţuri, texte (altele decât cele
publicitare); editarea şi furnizarea on-line de
publicaţii electronice, de ghiduri educaţionale,
programe şcolare şi de divertisment; servicii
de furnizare de jocuri on-line, pornind de la o
reţea de calculatoare; servicii de imagini
digitale (reprezentări); organizarea şi
coordonare de congrese, simpozioane,
colocvii, discuţii între specialişti, turnee de
prezentare, seminarii, conferinţe, de târguri,
de expoziţii în scop cultural şi educaţional;
cursuri prin corespondenţă; organizarea de
competiţii sau concursuri educationale şi de
instruire; servicii sportive; servicii de fan
club; exploatarea unui club în scop educativ şi
pentru divertisment; editare şi editare
electronica on-line; divertisment on-line;
distribuire on-line de divertisment
audiovisual; furnizare de mijloace de educaţie,

de recreere, de informaţii sportive on-line;
furnizare de publicaţii, publicaţii electronice,
periodice, reviste, cărţi, publicaţii care nu pot
fi descarcate, jurnale electronice şi
descărcabile şi prestate într-o reţea de
calculatoare on-line; servicii în domeniul
jocurilor electronice, inclusiv furnizare de
jocuri pe calculator on-line sau printr-o reţea
globală de calculatoare, descărcabile şi
prestate intr-o reţea de calculatoare on-line;
toate furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; furnizare de
informaţii în domeniul divertismentului,
on-line sau de pe Internet; servicii de
divertisment furnizate on-line din baze de date
sau pagini web de pe Internet; informaţii şi
sevicii în domeniul educaţiei, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet; organizare de cursuri, seminarii,
conferinţe şi furnizare on-line de materiale de
instruire în domeniul finanţelor; servicii de
informaţii, consiliere şi consultanţă privind
serviciile menţionate anterior; planificare,
coordonare, organizare şi evaluare de
seminarii, prelegeri, sesiuni de grup,
interviuri, ateliere, consulaţii şi acţiuni de
plasare a forţei de muncă.
42 Servicii de internet; (furnizare, prelucrare
şi asigurare de module interactive pe Internet);
prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul Internetului; construirea unei
platforme de internet pentru comerţul
electronic; conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe Internet;
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web; creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi Internet
(pagini world wide web); instalare de pagini
web pe Internet pentru terţi (găzduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
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compilare de pagini web pe Internet; creare şi
dezvoltare de pagini (site-uri) web; proiectare
şi furnizare de pagini web; proiectare şi
compilare de pagini web; creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe Internet;
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; instalare de pagini web pe
Internet, inclusiv pentru terţi; design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru Internet; proiectare,
desen şi redactare la comanda de pagini web
pentru o reţea globală de calculatoare; creare,
proiectare, redactare şi actualizare de pagini
web pentru terţi; proiectare grafică, desen şi
redactare la comandă pentru compilare de
pagini web pe Internet; servicii de liste
alfabetice şi temtice pentru localizare de
persoane, locuri, organizaţii, numere de
telefon, pagini web şi adrese de poştă
electronică; creare de pagini pentru reţele
(pagini principale); creare, dezvoltare,
perfecţionare şi adaptare de programe de
prelucrare a datelor şi/sau fişierelor de date
(inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi; proiectare de pagini
Internet pentru terţi; creare de pagini
principale pentru terţi; creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare;
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare;
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web
pentru terţi şi găzduire, gestionarea de site-uri
web în general şi pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, gazduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web de
Internet; servicii de site-uri web şi de site-uri
de internet; servicii de portaluri pentru site-uri

web; gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web; găzduire de site-uri web ale terţilor
pe un server, pentru o reţea globală de
calculatoare; creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web; dezvoltare de site-uri web pentru
şi/sau incluzand facilitarea managementului
integrat al cărţilor de credit; servicii de
consultanţă în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării paginilor web;
servicii de consiliere în domeniul serverelor
de world wide web (www); servicii de
consiliere în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării site-urilor web şi
servicii on-line; consultanţă profesională şi
asistenţă pentru crearea de site-uri web statice
şi dinamice; furnizare de programe de
calculator în reţele de date, în special pe
internet şi world wide web; servicii prestate de
un furnizor de servicii de Internet, şi anume
programare pentru solutionarea problemelor
locale specifice de Internet, redactare de
scrisori personale şi în special redactare de
scrisori personale pe Internet şi/sau world
wide web; furnizarea accesului public şi privat
la calculatoare, calculatoare personale,
internet şi world wide web; consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, Internetului şi
site-urilor web; consultanţă în probleme legate
de relaţiile de muncă.
43 Servicii de rezervare de camere la hotel
prestate prin Internet şi world wide web.,
alimentaţie publică.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06908
(151) 10/10/2014
(732) ROSEQUEENS PROPERTIES

S.R.L., Str. Progresului nr. 151-171,
Birouri Administrative, et. 3, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBERTY CENTER Feel the life of the
city

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:010301; 010317;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06899
(151) 10/10/2014
(732) S . C .  A U T O C O L O R

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Teilor
nr. 33, Judeţul Iaşi, , VALEA
LUPILOR ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

RACINGCAR

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

37 Reparaţii autovehicule, motociclete,
scutere, activităţi şi servicii de tinichigerie,
vopsitori şi anexe acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06909
(151) 10/10/2014
(732) ROSEQUEENS PROPERTIES

S.R.L., Str. Progresului nr. 151-171,
Birouri Administrative, et. 3, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBERTY CENTER
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(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:010301; 010317;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06900
(151) 10/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Inima Biofarm bate pentru sănătatea
românilor

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr, pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical, substanţe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06901
(151) 10/10/2014
(732) ASOCIATIA ADVICE ROMANIA,

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, camera
3110, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADVERTISING WEEK

(531) Clasificare Viena:260103; 260124;
270501; 270507;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06910
(151) 10/10/2014
(732) MOD-ELLE COMPANY S.R.L.,

Şos. Vergului nr. 18, sector 2, 022448,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLORFUL DESIGN STUDIO

(531) Clasificare Viena:011515; 050520;
050521; 270502;  

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06902
(151) 10/10/2014
(732) S.C. FERMA FRANCESTI, nr. 1,

Clădire Abator, Judeţul Vâlcea, ,
COMUNA FRÂNCEŞTI ROMANIA

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

(540)

Ferma Frânceşti

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

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010315;

050702; 260115; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06911
(151) 10/10/2014
(732) S.C. CIEL ADVERTISING S.R.L.,

Bdul. Ferdinand nr. 66, bl. R14, sc. A,
ap. 12, et. 3, judeţul Constanţa,
900704, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

NATURALISSIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06912
(151) 10/10/2014
(732) MĂRCULESCU DAN, Str. Făcliei

nr. 22E, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

MĂCELĂRIA POPORULUI

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06903
(151) 10/10/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Smart BuyBack

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06904
(151) 10/10/2014
(732) V A S I L C O I U

MADALIN-CRISTIAN, Str. Avrig
nr. 63, bl. E2, sc. 5, et. 5, ap. 155,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06913
(151) 10/10/2014
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

ZSIGMOND ATTILA, Str. Zidul
Cetăţii, nr. 3, Jud. Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

Relieve stress, break a plate! Scapă de
stres, Sparge o farfurie!

  
(531) Clasificare Viena:110309; 110318;

110325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activitate
recreativa de diminuare a stresului prin
distrugerea de obiecte ceramice în general şi
în special farfurii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06905
(151) 10/10/2014
(732) CONSIS PROIECT S.R.L., Şos.

Iancului nr. 31, Empire Tower et. 1,
sector 2, 021716, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CP CONSIS PROIECT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Asistenţă tehnică şi consultanţă pentru
construcţii civile şi industriale, lucrări de artă,
drumuri, poduri, căi ferate.
42 Proiectare pentru construcţii civile şi
industriale, lucrări de artă, drumuri, poduri, căi
ferate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06914
(151) 10/10/2014
(732) S.C. SUDPACK ROMANIA S.R.L.,

Str. Poet Panait Cerna nr. 7, bl. M44,
sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SÜDPACK

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte 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 06920
(151) 10/10/2014
(732) OLAR LAVINIA SOFIA, Str. Liviu

Rebreanu nr. 45, judeţul Cluj, ,
GHERLA ROMANIA 

(540)

PAPA BUN,BUN

 
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06915
(151) 10/10/2014
(732) HUMA ROMICA, Str. Virtuţii, nr. 8,

bl. R13, ap. 8, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AL 9 LEA CER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Cafenele-restaurant; restaurante (servirea
mesei).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06921
(151) 10/10/2014
(732) MIND SHOP S.R.L., Aleea Snagov

nr. 4, sc. 2, ap. 71, judeţul Cluj,
400420, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

AUTOfest

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

(531) Clasificare Viena:180123; 270502;
270508; 270509; 290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau invatamint (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; publicaţii; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06906
(151) 10/10/2014
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

S SINTONIA concept store

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
164 C) roşu (pantone warm red C), roz
(rhodamine red C), galben (pantone
123 C), galben (pantone 3945 C),
verde lemon (pantone 375 C), albastru
(pantone 298 C), bleu, verde (pantone
802 C)

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270506;

270521; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
aceste servicii incluzând (dar nelimitandu-se
la): strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket, hypermarket, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; magazin
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06916
(151) 10/10/2014
(732) S.C. INFOFARM S & I S.R.L., Str.

Decebal, nr. 42, Jud. Alba, , SEBEŞ
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)

NEGOSTOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, substanţe de uz
medical, antioxidante, dietetice şi nutritive
pentru uz uman, preparate medicinale şi
farmaceutice, remedii naturale şi
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06917
(151) 10/10/2014
(732) S.C. INFOFARM S & I S.R.L., Str.

Decebal, nr. 42, Jud. Alba, , SEBEŞ
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)

AFTOSOL

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

5 Produse farmaceutice, substanţe de uz
medical, antioxidante, dietetice şi nutritive
pentru uz uman, preparate medicinale şi
farmaceutice, remedii naturale şi farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06922
(151) 10/10/2014
(732) S.C. WEST PROTGUARD

SECURITY S.R.L., Str. Ady Endre
nr. 14, ap. 1, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

WP WEST PROTGUARD

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:030102; 030122;
030717; 240109; 240115; 240117;
270116; 290113;  

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

9 Aparate,dispozitive, instalaţii electrice şi
electronice, sisteme şi instrumente de măsurre,
de control, de semnalizare, de avertizare, de
siguranţă şi de monitorizare, echipamente
pentru prelucrarea informaţiei, echipamente
pentru stingerea incendiilor.
37 Servicii de instalare şi intreţinere aparate
electrice şi electronice, a sistemelor de
securitate şi de alarmă.
39 Servicii de transport securizat de bunuri şi

persoane, depozitare.
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor şi
colectivităţiilor; agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escortă;
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06923
(151) 10/10/2014
(732) POPESCU GABRIELA, Str.

Oborului nr. 93, judeţul Suceava,
725300, GURA HUMORULUI
ROMANIA 

(540)

Te Aud Romania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
fonduri de binefacere (colectare de -);
colectare de fonduri de binefacere; servicii de
fonduri de binefacere; servicii de binefacere în
domeniul donatiilor monetare; sponsorizare
financiară.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06918
(151) 10/10/2014
(732) OPRINA TIBERIU-SILVIU, Str.

Crângaşi nr. 1, bl. 41C, sc. a, ap. 3,
Jud. Prahova, 100449, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ACIUF

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

45 Servicii privind prevenirea pirateriei
on-line referitor la siturile cu conţinut protejat
conform legislaţiei drepturilor de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06919
(151) 10/10/2014
(732) S.C. BE CONNECTED &

TRAINED S.R.L., Str. Eliberării, nr.
14, et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FREIGHT FORWARDERS TRAINING
CENTER

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06924
(151) 10/10/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

ROMSAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebelusi; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06907
(151) 10/10/2014
(732) AGBOGNIHOUE PATRICK

OLIVER, Str. Liviu Rebreanu nr.
46-58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ascendent Arts

(531) Clasificare Viena:150709; 241501;
241515; 260104; 260323; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06925
(151) 10/10/2014
(732) ASOCIATIA BALCANICA DE

ARBITRAJ, Str. Bisericii Române nr.
88, judeţul Braşov, 500080, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Asociatia Balcanica de Arbitraj

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06926
(151) 10/10/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

GLUTAMED

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebelusi; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06927
(151) 10/10/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MEDITOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06928
(151) 10/10/2014
(732) S.C. LABORATOARELE MERLIN

S.R.L., Str. Bisericii Romane nr. 88,
Judeţul Braşov, 500080, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

WINNERKIT

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

32 Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06929
(151) 10/10/2014
(732) S.C. MARA AGROIND MORARU

S.R.L., Valea Codorului nr. 27, Jud.
Cluj, 4650, DEJ ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

Galanthus
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
7489C, 7483C, 7490C), argintiu
(pantone 7541C), alb

 
(531) Clasificare Viena:050518; 050519;

050521; 260115; 260118; 270502;
290113;  

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

16 Produse igienico-sanitare din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜


