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Cereri M|rci publicate în data de 18/06/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04050
11/06/2014 S.C. SMARTRADE

INTERNATIONAL S.R.L.
Baumann

2 M 2014
04051

11/06/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Romania te glumesc

3 M 2014
04052

11/06/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Bionica

4 M 2014
04053

11/06/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Inapoiati in viitor

5 M 2014
04054

11/06/2014 ONLINE FUNKY KIDS S.R.L. FUNKY KIDS

6 M 2014
04055

11/06/2014 ARHIRE CARMEN ANCA LUXURY RICH & FAMOUS

7 M 2014
04056

11/06/2014 ARHIRE CARMEN ANCA PHOTO THE ART AND
TECHNIQUE OF PHOTOGRAPHY

8 M 2014
04057

11/06/2014 S.C. BARBATO TRADE S.R.L. PRELATE DE SOARE

9 M 2014
04058

11/06/2014 S.C. NATUREVO S.R.L. EVOPIN

10 M 2014
04059

11/06/2014 ELVIS SECURITY
PROTECTION S.R.L.

ELVIS SECURITY PROTECTION

11 M 2014
04060

11/06/2014 S.C. ALDGATE EST S.R.L. THE FOLLY

12 M 2014
04061

11/06/2014 ANSAMBLUL PROFESIONIST
DRAGAN MUNTEAN PENTRU
PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE HUNEDOARA

Ansamblul Profesionist Dr|gan
Muntean pentru Promovarea Culturii
TradiÛionale Hunedoara

13 M 2014
04062

11/06/2014 S.C. SELGROS CASH &
CARRY S.R.L.

momentis

14 M 2014
04063

11/06/2014 GROSU ÔTEFAN GEORGE AUTO RETRO PASSION DACA E
RETRO, E FASCINANT!

15 M 2014
04064

11/06/2014 S.C. TOTEM COMMUNICATION
S.R.L.

Aderrio

16 M 2014
04065

11/06/2014 BABYLON COSULT S.R.L. BABYLON CONSULT

17 M 2014
04066

11/06/2014 HINKOV ELENA CORINA ESENÚE
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18 M 2014
04067

11/06/2014 MNG SECURITY SERVICES
S.R.L.

MNG SECURITY SERVICES

19 M 2014
04068

11/06/2014 S.C. REFIN DEVELOPMENT
S.R.L.

HORSELAND

20 M 2014
04069

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e dobrogea

21 M 2014
04070

11/06/2014 C{T{LIN CHERECHEÔ COALIÚIA PENTRU ROMÂNIA

22 M 2014
04071

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e crisana

23 M 2014
04072

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e oltenia

24 M 2014
04073

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e muntenia

25 M 2014
04074

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e banat

26 M 2014
04075

11/06/2014 IEDERAN DANIEL e moldova

27 M 2014
04077

11/06/2014 S.C. M&N ITALY TRADING
S.R.L.

STUDIO CASA

28 M 2014
04079

11/06/2014 S.C. CENTRUL DE SANATATE
PREMED S.R.L.

PREMED S|n|tate în toate

29 M 2014
04080

11/06/2014 VOX LEGIS CONSULT S.R.L. VOX LEGIS
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(210) M 2014 04050
(151) 11/06/2014
(732) S . C .  S M A R T R A D E

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Blandiana nr. 6, sector 6, 062267,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Baumann

(591) Culori revendicate:verde, verde închis
  
(531) Clasificare Viena:200101; 200111;

270315; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Parchet laminat, pardoseli de exterior din
material compozit lemn cu plastic.
20 Mobile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04067
(151) 11/06/2014
(732) MNG SECURITY SERVICES

S.R.L., Str. Înclinată nr. 1-3, et. 1,
Unitatea 2, Camera 7, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MNG SECURITY SERVICES
(591) Culori revendicate:bleumarin, galben
  
(531) Clasificare Viena:230505; 240105;

240108; 240113; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare de sisteme
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de investigaţii şi
protecţie a bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04069
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e dobrogea

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
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16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04071
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e crisana

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04072
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e oltenia

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04073
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e muntenia

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04074
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e banat

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04075
(151) 11/06/2014
(732) IEDERAN DANIEL, Str. Tineretului

nr. 5A/3, judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

e moldova

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04054
(151) 11/06/2014
(732) ONLINE FUNKY KIDS S.R.L., Str.

Nicolae Iorga nr. 119, C4, Jud.
Prahova, , VĂLENII DE MUNTE
ROMANIA 

(540)

FUNKY KIDS

(591) Culori revendicate:blue
  
(531) Clasificare Viena:020919; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte pentru copii.
42 Administrarea paginei web pentru
prezentarea propriilor produse.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04055
(151) 11/06/2014
(732) ARHIRE CARMEN ANCA, Str.

Prelungirea Ghencea, nr. 45, bl. D5,
sc. B, et. 6, ap. 118, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

LUXURY RICH & FAMOUS

(591) Culori revendicate:argintiu

  

(531) Clasificare Viena:270501; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artisi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04056
(151) 11/06/2014
(732) ARHIRE CARMEN ANCA, Str.

Prelungirea Ghencea, nr. 45, bl. D5,
sc. B, et. 6, ap. 118, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

PHOTO THE ART AND TECHNIQUE
OF PHOTOGRAPHY

(591) Culori revendicate:argintiu

  
(531) Clasificare Viena:160305; 270501;

270508; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
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articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04057
(151) 11/06/2014
(732) S.C. BARBATO TRADE S.R.L.,

Cpt. Av. Al Şerbănescu nr. 33-35, bl.
XXE, sc. 2, et. 1, ap. 27, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRELATE DE SOARE

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04059
(151) 11/06/2014
(732) ELVIS SECURITY PROTECTION

S.R.L., Str. C.A.Rosetti, nr. 11, Jud.
Buzău, 127121, BUZĂU ROMANIA

(540)

ELVIS SECURITY PROTECTION

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240105;

240107; 240115; 240117; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de reparaţii, instalaţii.
39 Servicii de transport valori.
45 Servicii de pază şi protecţie

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04051
(151) 11/06/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Romania te glumesc

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii, şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau

televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04052
(151) 11/06/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Bionica

  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii, şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04053
(151) 11/06/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Inapoiati in viitor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
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38 Telecomunicaţii, şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04058
(151) 11/06/2014
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EVOPIN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentru protecţia plantelor, fertilizanţi de sol şi

foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă  (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04063
(151) 11/06/2014
(732) GROSU ŞTEFAN GEORGE, Aleea

Panselei nr. 4, bl. C4, ap. 4, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, ap.32, jud.
Constanţa CONSTANŢA

(540)

AUTO RETRO PASSION DACA E
RETRO, E FASCINANT!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea în spaţii comerciale,
târguri, expoziţii a unor publicaţii, ziare,
broşuri şi a unor autoturisme şi motociclete.
37 Servicii de service şi restaurante auto şi
moto.
40 Servicii de tipărire a unor ziare, reviste,
broşuri, materiale publicitare.
41 Organizare de evenimente; organizare şi
producţie de emisiuni tv şi radio; organizare
de evenimente de curse cu automobile clasice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04068
(151) 11/06/2014
(732) S.C. REFIN DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Afinelor nr. 11 bis, judeţul
Prahova, 100346, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

HORSELAND

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

41 Servicii de echitaţie; organizarea de
competiţii sportive (turism ecvestru).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04070
(151) 11/06/2014
(732) CĂTĂLIN CHERECHEŞ, Str.

Luceafărului nr. 19, Jud. Maramureş,
430304, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

COALIŢIA PENTRU ROMÂNIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04060
(151) 11/06/2014
(732) S.C. ALDGATE EST S.R.L., Str.

Domnească nr. 13, bl. L, parter, Jud.
Gala'i, , GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

THE FOLLY
  
(531) Clasificare Viena:270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04061
(151) 11/06/2014
(732) ANSAMBLUL PROFESIONIST

DRAGAN MUNTEAN PENTRU
PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE HUNEDOARA,
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 15, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(540)

Ansamblul Profesionist Drăgan Muntean
pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
Hunedoara
(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri, negru
(531) Clasificare Viena:250113; 250725;

270501; 290114;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 11/06/2014

12

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04062
(151) 11/06/2014
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr.231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

momentis

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
178C)

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;

290101;  
(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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; servicii pentru cafea (veselă);

pahare din plastic sau hârtie; piepteni şi bureţi;
perii; material pentru perii; material pentru
curăţare;lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară; cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04064
(151) 11/06/2014
(732) S.C. TOTEM COMMUNICATION

S.R.L., Str. Vasile Lascăr, nr. 87,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
GĂVENEA, Str. Poet Panait Cerna nr.
10, bl. M43, sc. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Aderrio
  
(531) Clasificare Viena:260205; 270508;

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

5 Produse farmaceutice.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale de consiliere
farmaceutică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04077
(151) 11/06/2014
(732) S.C. M&N ITALY TRADING

S.R.L., B-dul Eroilor nr. 130, judeţ
Ilfov, , Voluntari ROMANIA 

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

(540)

STUDIO CASA

(591) Culori revendicate:gri (pantone 425C),
portocaliu (pantone 166C)

  
(531) Clasificare Viena:260725; 261509;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,

altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare;
maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat, râşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat
şi zdrobit, mixere, amestecatoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice; maşini
de spălat vase; maşini de spălat rufe, maşini
de spălat şi curăţit covoare şi podele; maşini
de călcat, maşini de cusut, maşini de brodat şi
tricotat, dispozitive de mărunţit gunoiul,
aspiratoare; accesorii şi piese de schimb
pentru aceste produse.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conforma
clasificării nisa).
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 (solicităm protecţie
pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică conforma clasificării nisa).
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
(solicităm protecţie pentru toate produsele
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incluse în lista alfabetică conforma clasificării
nisa).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice(solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conforma
clasificarii nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepţeni 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(solicităm protecţie
pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică conforma clasificării nisa).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
masă(solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conforma
clasificării nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a diferitelor
produse (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04079
(151) 11/06/2014
(732) S.C. CENTRUL DE SANATATE

PREMED S.R.L., Prelungirea
Ghencea nr. 27, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMED Sănătate în toate

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04065
(151) 11/06/2014
(732) BABYLON COSULT S.R.L., Calea

Griviţei, nr. 337A, sc. A, parter, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BABYLON CONSULT
(591) Culori revendicate:negru, albastru,

portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270302; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04080
(151) 11/06/2014
(732) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3, et.
3, ap. 69, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOX LEGIS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, (protecţie pe toata
clasa de servicii).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
(protecţie pe toata clasa de servicii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04066
(151) 11/06/2014
(732) HINKOV ELENA CORINA, Str.

Sălcioarei nr. 47, Jud. Ilfov, ,
BERCENI ROMANIA 

(540)

ESENŢE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


