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Cereri Mărci publicate în data de 18.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02353
11/04/2014 S.C. SUPERDENT S.R.L. SUPER DENT

2 M 2014
02609

11/04/2014 SPITALUL CLINIC
OBSTETRICA GINECOLOGIE
PROFESOR DR. PANAIT
SIRBU

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA
GINECOLOGIE Profesor Doctor
Panait Sirbu MATERNITATEA
GIULESTI

3 M 2014
02612

11/04/2014 LIGA ASOCIATIILOR
PRODUCATORILOR AGRICOLI
DIN ROMANIA

LAPAR

4 M 2014
02613

11/04/2014 CROZU ANDREI LilaRossa

5 M 2014
02614

11/04/2014 CROZU ANDREI Sina UV GEL

6 M 2014
02615

11/04/2014 S.C. RADACINI S.R.L. r RĂDĂCINI

7 M 2014
02616

11/04/2014 UniCredit Tiriac Bank S.A. Credit de împliniri personale

8 M 2014
02617

11/04/2014 UniCredit Tiriac Bank S.A. Credit de realizări personale

9 M 2014
02618

11/04/2014 UniCredit Tiriac Bank S.A. Restartăm România

10 M 2014
02619

11/04/2014 UniCredit Tiriac Bank S.A. Credit de reuşite personale

11 M 2014
02620

11/04/2014 GROSS TOMA MIHAI ABUNDENTA SOLARA

12 M 2014
02621

11/04/2014 S.C. N.Y.P.D. ONE S.R.L. NYPD ONE

13 M 2014
02622

11/04/2014 IMBRE EDUARD-MIHALY Paprika

14 M 2014
02623

11/04/2014 MITITELU FLORENTIN-RELU ViVA optic

15 M 2014
02624

11/04/2014 MIESS LUCIAN GETT'S Highlights

16 M 2014
02625

11/04/2014 S.C. NUTRISTYLE CENTER
S.R.L.

MAXMEDICA NutriStyle

17 M 2014
02626

11/04/2014 S.C. GLOBAL INNOVATION
ON-LINE S.R.L.

1MDD
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2014
02627

11/04/2014 S.C. GLOBAL INNOVATION
ON-LINE S.R.L.

one million dollar date

19 M 2014
02628

11/04/2014 S.C. ICO SECURITY SERVICES
S.R.L.

ISS ico security services

20 M 2014
02629

11/04/2014 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. health advisors

21 M 2014
02630

11/04/2014 BAJORA CRISTIAN În Culise

22 M 2014
02631

11/04/2014 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. ARTRO maxgel

23 M 2014
02632

11/04/2014 S.C. AGRO COLUMNA S.R.L. AGRO COLUMNA

24 M 2014
02633

11/04/2014 AMAIREH MOH'D WOOD SECRET

25 M 2014
02634

11/04/2014 S.C. QUARQ PROJECT S.R.L. Soluxxy

26 M 2014
02635

11/04/2014 S.C. QUARQ PROJECT S.R.L. Omu

27 M 2014
02636

11/04/2014 SUCIU HORIA PETRU decorino de bun gust în amenajări

28 M 2014
02637

11/04/2014 S.C. STANDARD STUDIO
S.R.L.

Standard Acasă

29 M 2014
02638

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. 777 slot machines

30 M 2014
02639

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. SEXY JACKPOT

31 M 2014
02640

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. SMART 6

32 M 2014
02641

11/04/2014 CASA 2002 IMPEX S.R.L. Mobilă exact aşa cum vrei!

33 M 2014
02642

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. pariuri sportive

34 M 2014
02643

11/04/2014 CASA 2002 IMPEX S.R.L.

35 M 2014
02644

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. pariuri sportive

36 M 2014
02645

11/04/2014 CASA 2002 IMPEX S.R.L. CASA 2002 IMPEX S.R.L.

37 M 2014
02646

11/04/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. pariuri sportive
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38 M 2014
02647

11/04/2014 HEALTH ADVISORS S.R.L. ARTROGEL

39 M 2014
02648

11/04/2014 HEALTH ADVISORS S.R.L. ARTROMAXGEL

40 M 2014
02649

11/04/2014 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

TRAVAPRESS
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(210) M 2014 02353
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SUPERDENT S.R.L., Str.

Decebal nr. 64, judeţul Constanţa,
900684, CONSTANTA ROMANIA 

(540)

SUPER DENT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02609
(151) 11/04/2014
(732) S P I T A L U L  C L I N I C

OBSTETRICA GINECOLOGIE
PROFESOR DR. PANAIT SIRBU,
Str. Giuleşti nr. 3-5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA
GINECOLOGIE Profesor Doctor Panait
Sirbu MATERNITATEA GIULESTI

(531) Clasificare Viena:020523; 020915;
260114; 260121;  

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

44 Servicii medicale specifice unui spital
clinic de obstetrică ginecologie, respectiv unei
maternităţi; servicii de inseminare artificială
umană; servicii de asistenţă şi ingrijiri
medicale profesionale în timpul sarcinii, la
naştere şi după naştere, precum şi servicii
obstetrice şi ginecologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02625
(151) 11/04/2014
(732) S.C. NUTRISTYLE CENTER

S.R.L., Lunca Cetatuii, Judeţul Iaşi, ,
COMUNA CIUREA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

MAXMEDICA NutriStyle

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02626
(151) 11/04/2014
(732) S.C. GLOBAL INNOVATION

ON-LINE S.R.L., Str. Paris nr. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

1MDD

(591) Culori revendicate:negru, bej
(531) Clasificare Viena:270508; 270512;

270524; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02627
(151) 11/04/2014
(732) S.C. GLOBAL INNOVATION

ON-LINE S.R.L., Str. Paris nr. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

one million dollar date

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02612
(151) 11/04/2014
(732) L I G A  A S O C I A T I I L O R

PRODUCATORILOR AGRICOLI
DIN ROMANIA, Piaţa Valter
Mărăcineanu nr. 1-3, cam. 247, et. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAPAR

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

(531) Clasificare Viena:050702; 061909;
240701; 270502; 290115;  

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

31 Produse agricole, animale vii; fructe şi
legume proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02613
(151) 11/04/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LilaRossa

(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
270524;  

(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
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
şelarie.
21 Ustensile şi recipienti 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02614
(151) 11/04/2014
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sina UV GEL

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270524; 290113;  
(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,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02615
(151) 11/04/2014
(732) S.C. RADACINI S.R.L., B-dul Iuliu

Maniu nr. 246, BLOC CENTRAL, et.
3, camera 310, Sector 6, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

r RĂDĂCINI

 

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare ia
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programator de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02638
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

777 slot machines

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:020116; 020117;

150124; 150125; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
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de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video,
maşinuţe cu telecomandă, maşinuţe la scară,
dispozitive de aruncat pentru tragere la ţintă,
ţinte electronice.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de

jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
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furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri
video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de
jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de

informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i l o r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02639
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

SEXY JACKPOT

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
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arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video,
maşinuţe cu telecomandă, maşinuţe la scară,
dispozitive de aruncat pentru tragere la ţintă,
ţinte electronice.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de
jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
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comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri
video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de

jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i l o r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02616
(151) 11/04/2014
(732) UniCredit Tiriac Bank S.A., B-ul

Expoziţiei, nr. 1F, sector 1, 012101,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Credit de împliniri personale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02640
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

SMART 6

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video,
maşinuţe cu telecomandă, maşinuţe la scară,
dispozitive de aruncat pentru tragere la ţintă,
ţinte electronice.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru

terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de
jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
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sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre

posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri
video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de
jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
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nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02617
(151) 11/04/2014
(732) UniCredit Tiriac Bank S.A., B-ul

Expoziţiei, nr. 1F, sector 1, 012101,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Credit de realizări personale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02618
(151) 11/04/2014
(732) UniCredit Tiriac Bank S.A., B-ul

Expoziţiei, nr. 1F, sector 1, 012101,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Restartăm România

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

(531) Clasificare Viena:241725; 260103;
260201; 270501; 290114;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02619
(151) 11/04/2014
(732) UniCredit Tiriac Bank S.A., B-ul

Expoziţiei, nr. 1F, sector 1, 012101,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Credit de reuşite personale

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02641
(151) 11/04/2014
(732) CASA 2002 IMPEX S.R.L., B-dul

Râmnicu Sărat nr. 5, bl. H15, sc. 1, et.
2, ap. 12, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Mobilă exact aşa cum vrei!
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02642
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

pariuri sportive

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

030301; 030317; 030324; 260114;
260115; 270502; 290112;  

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

35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de
jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
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produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea

locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri
video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de
jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
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curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02643
(151) 11/04/2014
(732) CASA 2002 IMPEX S.R.L., B-dul

Râmnicu Sărat nr. 5, bl. H15, sc. 1, et.
2, ap. 12, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
(531) Clasificare Viena:120109; 260116;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau

material plastic.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02644
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

pariuri sportive

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

020308; 020323; 260114; 270502;
290112;  

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

35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
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cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de
jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii

şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
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servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri
video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de
jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02620
(151) 11/04/2014
(732) GROSS TOMA MIHAI, Str.

Stejarului, nr. 52, Jud. Cluj, 407280,
SAT FLOREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ABUNDENTA SOLARA

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
roşu-portocaliu

(531) Clasificare Viena:010302; 010316;
011505; 270501;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; gestiunea afacerilor
comerciale; servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor.
41 Educaţie şi instruire, activităţi de instruire
pentru dezvoltarea personală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02645
(151) 11/04/2014
(732) CASA 2002 IMPEX S.R.L., B-dul

Râmnicu Sărat nr. 5, bl. H15, sc. 1, et.
2, ap. 12, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASA 2002 IMPEX S.R.L.

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri
(531) Clasificare Viena:120109; 260116;

260418; 260725; 270711; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02621
(151) 11/04/2014
(732) S.C. N.Y.P.D. ONE S.R.L., Str.

Negoiului nr. 5, judeţul Braşov, ,
CODLEA ROMANIA 

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

(540)

NYPD ONE

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

(531) Clasificare Viena:030102; 030120;
230101; 230125; 240105; 240109;
240117; 290114;  

(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 alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
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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.
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 02628
(151) 11/04/2014
(732) S.C. ICO SECURITY SERVICES

S.R.L., Piaţa Nicolae Bălcescu nr. 6,
ap. 24, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ISS ico security services

(591) Culori revendicate:gri (pantone cool
gray 11C), negru,galben (pantone
123C)

(531) Clasificare Viena:030102; 240908;
260415; 270501; 270517; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02622
(151) 11/04/2014
(732) IMBRE EDUARD-MIHALY, Str.

Canalului nr. 35, Jud. Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA 

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

(540)

Paprika

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:050901; 050923;

270502; 270503; 270508; 270512;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02647
(151) 11/04/2014
(732) HEALTH ADVISORS S.R.L., B-dul

Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

ARTROGEL

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02648
(151) 11/04/2014
(732) HEALTH ADVISORS S.R.L., B-dul

Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

ARTROMAXGEL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02629
(151) 11/04/2014
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

health advisors

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270512; 270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02649
(151) 11/04/2014
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TRAVAPRESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02623
(151) 11/04/2014
(732) MITITELU FLORENTIN-RELU,

Slt. Erou Ionescu Gheorghe nr. 13, bl.
136, sc. 2, et. 7, ap. 95, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ViVA optic

(531) Clasificare Viena:260408; 260418;
260424; 270509;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, 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 digitala, 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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02624
(151) 11/04/2014
(732) MIESS LUCIAN, Str. Valea

Ialomiţei nr.5 , bl. D-21 , sc.A , et.4 ,
ap.9 , sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GETT'S Highlights

(531) Clasificare Viena:270512; 270519;  
(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;
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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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02630
(151) 11/04/2014
(732) BAJORA CRISTIAN ,  Şos.

Pantelimon nr. 239, bl. 62, sc.B, ap.
58, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

În Culise

(531) Clasificare Viena:270515; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Teatru, workshop-uri.
43 Servicii de baruri şi restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02631
(151) 11/04/2014
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

ARTRO maxgel

(591) Culori revendicate:albastru, mov
(531) Clasificare Viena:261113; 261325;

270512; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02632
(151) 11/04/2014
(732) S.C. AGRO COLUMNA S.R.L., Str.

Giurgiului bl. P17, sc. 1, ap. 4, Judeţul
Ilfov, , COMUNA 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

(540)

AGRO COLUMNA

(591) Culori revendicate:ocru, verde, negru
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;

270522; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse bio pentru distrugerea dăunătorilor;
pesticide; ierbicide.
7 Motocultoare; motosape; instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02633
(151) 11/04/2014
(732) AMAIREH MOH'D, Str. Episcopiei

nr. 6, et. 4, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

WOOD SECRET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice.
20 Mobilier şi părţi componente ale acestuia.
27 Produse pentru amenajarea prin acoperire
sau îmbrăcare a podelelor (incluse în această
clasă).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, a
materialelor de construcţii nemetalice,
mobilierului şi părţilor componente ale
acestuia şi a produselor pentru amenajarea
prin acoperire sau îmbrăcare a podelelor.
40 Servicii de prelucrare şi transformare
mecanica sau chimică a substanţelor
anorganice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02634
(151) 11/04/2014
(732) S.C. QUARQ PROJECT S.R.L., Str.

Ion Urdăreanu nr. 1, bl. P29, sc. 1, et.
7, ap. 29, camera 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Soluxxy

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
verde

(531) Clasificare Viena:250703; 270509;
290113;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi siviculturii; 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) destinate industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorate; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi,

produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibil (inclusiv
benzina 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; dezifectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
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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(210) M 2014 02635
(151) 11/04/2014
(732) S.C. QUARQ PROJECT S.R.L., Str.

Ion Urdăreanu nr. 1, bl. P29, sc. 1, et.
7, ap. 29, camera 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Omu

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:070525; 071125;

260116; 270502; 270503; 270508;
290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (codimente); 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 de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02636
(151) 11/04/2014
(732) SUCIU HORIA PETRU, Str.

Dimitrie Bolintineanu nr. 5B, ap. 2,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

decorino de bun gust în amenajări

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:050520; 261325;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 11.04.2014

29

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.
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.
35 Servicii de publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cu excepţia serviciilor care vizeaza
produsele din clasa 24.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02637
(151) 11/04/2014
(732) S.C. STANDARD STUDIO S.R.L.,

Str. Radu Vodă nr. 17, bl. C1, parter,
Biroul nr. 10, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Standard Acasă

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:070124; 210117;

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

clase:
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor, lucari de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, instruire. divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi cercetare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02646
(151) 11/04/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

pariuri sportive

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

020308; 020323; 260114; 270502;
290112;  

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

35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export,
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; organizare de expoziţii, târguri,
prezentări de produse şi servicii prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre

beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicatii, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, 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; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare a sălilor de
jocuri, centrelor de divertisment, centrelor de
jocuri, parcurilor de distracţie pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
închiriere de automate de vânzare; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
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publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor şi serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru centre de
divertisment, centre de jocuri, parcuri de
distractie şi/sau tematice, promovarea
bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi voucher-ere;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; administrarea
afacerilor pentru magazine centre de
distracţie, centre de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale servicii în domeniul
jocurilor de noroc, servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
internet, furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea
instalaţiilor de casino pentru jocuri de noroc,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, servicii de
jocuri furnizate on-line pe reţea
computerizată, închirierea echipamentelor de
jocuri, amuzament, informaţii despre
posibilităţi de amuzament, închirierea
echipamentelor de jocuri , furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de jocuri de casino şi jocuri de noroc,
inclusiv furnizarea online de jocuri de noroc
pe calculator, jocuri de calculator şi jocuri

video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, loterii, jocuri
de noroc, jocuri nedescărcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli, servicii de jocuri
de casino şi jocuri de noroc, inclusiv
furnizarea online de jocuri de calculator de
noroc, servicii oferite de parcuri de distracţie
închiriere de echipamente de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de divertisment,
închiriere maşini de divertisment pentru jocuri
de tip arcade; servicii de închiriere aparate
pentru săli de jocuri; servicii oferite de săli de
jocuri, centre de jocuri; divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de divertisment,
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; divertisment
on-line, radiofonic şi televizat; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete, servicii de casino; organizarea de
loterii, tombole, pariuri, cluburi de noapte,
organizarea şi conducerea competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜


