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Publicate în 18.03.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01539
11/03/2014 DATASOFT S.R.L. DATASOFT SOLUTII SI

ECHIPAMENTE AUDIO-VIDEO-IT

2 M 2014
01637

11/03/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

ADRIAN OPREA ŞOFERUL

3 M 2014
01638

11/03/2014 S.C. MEDPLANET S.R.L. SUPERMARKETUL BEBELUŞILOR

4 M 2014
01639

11/03/2014 S.C. MEDPLANET S.R.L. BEBE SUPERMARKET

5 M 2014
01640

11/03/2014 S.C. BOZO S.R.L. BOZO air fresh

6 M 2014
01641

11/03/2014 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

Alma

7 M 2014
01643

11/03/2014 SORESCU MARIUS FLORIN ORALITY Stomatologie. Doar că nu
doare.

8 M 2014
01644

11/03/2014 S.C. PRO TV S.A. TU ŞTII CE MAI FAC PĂRINŢII TĂI?

9 M 2014
01645

11/03/2014 DIRECT RESPONSE S.R.L. SavaBros

10 M 2014
01646

11/03/2014 S.C. INNOVATE
INFORMATIONAL
TECHNOLOGY S.R.L.

DRGpedia

11 M 2014
01647

11/03/2014 S.C. FIRST ADVERTISING
AGENCY S.R.L.

FIRST ADVERTISING AGENCY
BUILDING IDEAS

12 M 2014
01648

11/03/2014 S.C. JBY S.R.L. TICKETSYS

13 M 2014
01649

11/03/2014 S.C. INNOVATE
INFORMATIONAL
TECHNOLOGY S.R.L.

PHARMpedia

14 M 2014
01650

11/03/2014 S.C. MAROCO
INTERNATIONAL S.R.L.

99 EURO CENT only market

15 M 2014
01651

11/03/2014 S.C. BUCURESTI COM IMPEX
S.R.L.

WENHUASHAN

16 M 2014
01652

11/03/2014 SECRETARIATUL GENERAL
AL GUVERNULUI - ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

17 M 2014
01653

11/03/2014 SECRETARIATUL GENERAL
AL GUVERNULUI - ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
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18 M 2014
01654

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

BRÂNCOVEANU

19 M 2014
01655

11/03/2014 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

KEFENOM

20 M 2014
01656

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

PODGORIILE BRÂNCOVEANU

21 M 2014
01657

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

DOMENIILE BRÂNCOVEANU

22 M 2014
01658

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

CRAMA BRÂNCOVEANU

23 M 2014
01659

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

CASA DE VINURI BRÂNCOVEANU

24 M 2014
01660

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

CASA DE VINURI NOBILE
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

25 M 2014
01661

11/03/2014 S.C. ZONIA WORLD S.R.L. ZONIA

26 M 2014
01662

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

MOŞIILE BRÂNCOVEANU

27 M 2014
01663

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

SMARANDA BRÂNCOVEANU

28 M 2014
01664

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

BĂLAŞA BRÂNCOVEANU

29 M 2014
01665

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

ELENCA BRÂNCOVEANU

30 M 2014
01666

11/03/2014 S.C. MANDINGA S.R.L. HAPPINESS PRODUCTION

31 M 2014
01667

11/03/2014 S.C. MANDINGA S.R.L. BALAKO

32 M 2014
01668

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

ANCUŢA BRÂNCOVEANU

33 M 2014
01669

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

SAFTA BRÂNCOVEANU

34 M 2014
01670

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

MARIA BRÂNCOVEANU

35 M 2014
01671

11/03/2014 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

STANCA BRÂNCOVEANU

36 M 2014
01672

11/03/2014 S.C. ZAZU FILM S.R.L. ZAZU FILM

37 M 2014
01673

11/03/2014 S.C. DON CIVIC S.R.L. KOLLOR
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38 M 2014
01674

11/03/2014 S.C. ORIENTLUX S.R.L. Manna Ieftin şi Gustos

39 M 2014
01675

11/03/2014 S.C. OREGANO PROMOTION
S.R.L.

Easyfilm



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 11.03.2014

4

(210) M 2014 01539
(151) 11/03/2014
(732) DATASOFT S.R.L., Str. Fântâna de

Piatră nr. 7, Jud. Dolj, 207206,
CARCEA ROMANIA 

(540)

DATASOFT SOLUTII SI
E C H I P A M E N T E
AUDIO-VIDEO-IT

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261112;

270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; software pentru calculatoare,
extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şicercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01666
(151) 11/03/2014
(732) S.C. MANDINGA S.R.L., Str.

Drumul Fermei, nr. 81 B, ap. 2,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

HAPPINESS PRODUCTION
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01652
(151) 11/03/2014
(732) SECRETARIATUL GENERAL AL

GUVERNULUI - ROMÂNIA, Piaţa
Victoriei nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GUVERNUL ROMÂNIEI
  

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
240115; 260118;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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 (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01667
(151) 11/03/2014
(732) S.C. MANDINGA S.R.L., Str.

Drumul Fermei, nr. 81 B, ap. 2,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

BALAKO
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01668
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ANCUŢA BRÂNCOVEANU
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 01669
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

SAFTA BRÂNCOVEANU
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01670
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

MARIA BRÂNCOVEANU

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01671
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

STANCA BRÂNCOVEANU
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 01672
(151) 11/03/2014
(732) S.C. ZAZU FILM S.R.L., Str. Pitar

Moş nr. 19, bl. 1, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZAZU FILM

(591) Culori revendicate:roz, galben,
turcoase, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautica,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01673
(151) 11/03/2014
(732) S.C. DON CIVIC S.R.L., Str.

Principală nr. 5C3, judeţul Dâmboviţa,
, COMUNA RAZVAD ROMANIA 

(540)

KOLLOR

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010105; 270509;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
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preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 01674
(151) 11/03/2014
(732) S.C. ORIENTLUX S.R.L., Str.

Martirilor Deportaţi nr. 26, ap. 6,
judeţul Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Manna Ieftin şi Gustos

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

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

clase:
29 Came, 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare şi de
consum (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; servicii de
vânzare en-detail şi en-gros; servicii de import
export.
39 Servicii de transport, colectare, ambalare,
depozitare a mărfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01653
(151) 11/03/2014
(732) SECRETARIATUL GENERAL AL

GUVERNULUI - ROMÂNIA, Piaţa
Victoriei nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GUVERNUL ROMÂNIEI

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 280 C), albastru deschis
(pantone 300 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

240115; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie

pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01675
(151) 11/03/2014
(732) S.C. OREGANO PROMOTION

S.R.L., Intr. Armasului nr. 3, ap. 15,
et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Easyfilm

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

 (531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290114;  

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

35 Servicii de spoturi publicitare audio-video.
41 Servicii de film şi televiziune audio-video.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01648
(151) 11/03/2014
(732) S.C. JBY S.R.L., Str. Augustin Pacha,

nr. 3, cam. 3, Jud. Timiş, 300055,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

TICKETSYS
 

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

9 Software pentru calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 01647
(151) 11/03/2014
(732) S.C. FIRST ADVERTISING

AGENCY S.R.L., Str. Delea Nouă nr.
36, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

FIRST ADVERTISING
AGENCY BUILDING IDEAS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:270501; 270717;  
(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); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01657
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

DOMENIILE
BRÂNCOVEANU

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01658
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CRAMA BRÂNCOVEANU
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01659
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CASA DE VINURI
BRÂNCOVEANU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 01660
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CASA DE VINURI NOBILE
C O N S T A N T I N
BRÂNCOVEANU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01638
(151) 11/03/2014
(732) S.C. MEDPLANET S.R.L., Str.

Venus, nr. 1A, camera 6, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA 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)

SUPERMARKETUL

BEBELUŞILOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01639
(151) 11/03/2014
(732) S.C. MEDPLANET S.R.L., Str.

Venus, nr. 1A, camera 6, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BEBE SUPERMARKET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01661
(151) 11/03/2014
(732) S.C. ZONIA WORLD S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918, nr. 12, bl. 8, sc. A,
ap. 9, judeţul Constanţa, ,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

ZONIA
  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Focuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport ,  necuprinse în al te  clase;
decoraţiuni(omamente) pentru pomul de
crăciun.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comerţ online.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01640
(151) 11/03/2014
(732) S.C. BOZO S.R.L., Str. Linia nr. 174,

Jud. Vâlcea, , COMUNA VLĂDEŞTI
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)

BOZO air fresh
  

(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Detergenţi de uz industrial.
3 Preparate pentru curăţare şi odorizante,
odorizante pentru împrospatarea aerului;
cosmetice şi produse cosmetice; detergenţi şi
produse pentru curăţenie şi igienă personală,
de uz casnic şi menajer.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01662
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

MOŞIILE BRÂNCOVEANU
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01663
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

SMARANDA

BRÂNCOVEANU

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01664
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

BĂLAŞA BRÂNCOVEANU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 01665
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ELENCA BRÂNCOVEANU
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01641
(151) 11/03/2014
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei 5-7, et.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alma
  

(531) Clasificare Viena:010105; 270507;
270509;  

(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; fotgrafi,
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), caracter tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
adminmstratie comercială; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 11.03.2014

16

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01649
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  I N N O V A T E

I N F O R M A T I O N A L
TECHNOLOGY S.R.L., Stradela I.
I. Mironescu nr. 43, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PHARMpedia

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01650
(151) 11/03/2014
(732) S.C. MAROCO INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Zalău nr. 2, sector 2,
022638, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

99 EURO CENT only market

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260117;

260118; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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);
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material didactic sau pentru învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru perii; materiale
de curatenie; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte dase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01643
(151) 11/03/2014
(732) SORESCU MARIUS FLORIN, Str.

Armenească nr. 19, et. 3, ap. 7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORALITY Stomatologie. Doar
că nu doare.

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01651
(151) 11/03/2014
(732) S.C. BUCURESTI COM IMPEX

S.R.L., Şoseaua Colentina nr.
352-354, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WENHUASHAN

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 260118;

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

clase:
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01644
(151) 11/03/2014
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, et. 1, sect. 2,
021409, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TU ŞTII CE MAI FAC
PĂRINŢII TĂI?

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri,
roşu, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:020702; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; publicaţii,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
tipărituri.
35 Publicitate; campanie publicitară.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet; petiţie online;
campanie online. 
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; campanie educativă;
evenimente.
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web

şi pagina de facebook.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01654
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

BRÂNCOVEANU
  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te 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.
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4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
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; maşini
automate de vanzare.
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
sunetului sau imaginilor; suporturi de

înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
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 sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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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.
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,
solz, 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 de
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 excepţia 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; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi 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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01645
(151) 11/03/2014
(732) DIRECT RESPONSE S.R.L., Str.

Castranova nr. 27-29, bl. C1,
mansardă 1, ap. 30, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SavaBros

(591) Culori revendicate:bleu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:130117; 260101;

270508; 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, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01637
(151) 11/03/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADRIAN OPREA ŞOFERUL
  

(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;
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
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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; 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.
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 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
sunetului 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; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
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.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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 de 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 construcţii;
asfalt,  smoală ,  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,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); 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 a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe 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, 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, 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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01646
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  I N N O V A T E

I N F O R M A T I O N A L
TECHNOLOGY S.R.L., Stradela I.
I. Mironescu nr. 43, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE RS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

DRGpedia
  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01655
(151) 11/03/2014
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, Road no.3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh-AP, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

KEFENOM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice conţinând omeprazol
şi ketoprofen.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01656
(151) 11/03/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

PODGORIILE
BRÂNCOVEANU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜


