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Cereri M|rci publicate în data de 19/02/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00846
12/02/2014 S.C. ARCADA COMPANY S.A. ARCADA calitatea hraneste

sanatatea!

2 M 2014
00852

12/02/2014 S.C. PP PROTECT SECURITY
S.R.L.

PPPP PP PROTECT SECURITY
SECURITATE LA SUPERLATIV

3 M 2014
00903

12/02/2014 AIDICO CONSULTING S.R.L. AIDICO CONSULTING

4 M 2014
00904

12/02/2014 ISTRICON INVEST S.R.L. ISTRICON INVEST S.R.L. DPP
DEPARTAMENT PAZ{ ÔI
PROTECÚIE

5 M 2014
00905

12/02/2014 S.C. GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

ZUZY CAT

6 M 2014
00906

12/02/2014 S.C. GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

LALA CAT

7 M 2014
00907

12/02/2014 FAGARAS ANDREEA-MIHAELA a-ma radio

8 M 2014
00908

12/02/2014 S.C. PROENERG S.A. PROGARDEN

9 M 2014
00909

12/02/2014 CSL BEHRING GmbH ALBUMEON

10 M 2014
00910

12/02/2014 IANNIS CLAUDIU HARALAMBIE
OLARU BOGDAN STEFAN
OLARU DRAGOS RAZVAN

DROP GOAL

11 M 2014
00911

12/02/2014 S.C. SORAYA STUDIO S.R.L. ICON Beauty Lounge

12 M 2014
00912

12/02/2014 S.C. MICRONIX PLUS S.R.L. METERLAND

13 M 2014
00913

12/02/2014 BOTAU DORICA
ALEXA ERSILIA CALINA
NEGREA MONICA
PIRVULESCU PAMFIL
VASILCIN ANKA

MOMGERMBISC

14 M 2014
00914

12/02/2014 ALEXA ERSILIA CALINA
BOTAU DORICA
POIANA MARIANA ATENA
RIVIS ADRIAN
VASILCIN ANKA

TPA-MUFFINS

15 M 2014
00915

12/02/2014 GILGUARD SECURITY S.R.L. GILGUARD SECURITY
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16 M 2014
00916

12/02/2014 GAVRILOIU ELENA-ALINA IIANA

17 M 2014
00917

12/02/2014 S.C. FIEROMANIA COMPANY
S.R.L.

DRK

18 M 2014
00918

12/02/2014 S.C. GREEN IDEAS GROUP
MTC S.R.L.

FAMILY FRIENDS

19 M 2014
00919

12/02/2014 S.C. TRAVELSELECTOR INC
S.R.L.

SANTIAGO TOUR

20 M 2014
00920

12/02/2014 S.C. ROPHARMA S.A. MAGNOZEN

21 M 2014
00921

12/02/2014 TOADER ADRIAN EU

22 M 2014
00922

12/02/2014 SOMEÔ ARIEÔ COOPERATIV{
AGRICOL{

SOMES ARIES COOPERATIVA
AGRICOLA

23 M 2014
00924

12/02/2014 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. GUSTTARE BUN

24 M 2014
00925

12/02/2014 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. SENSATIONS

25 M 2014
00926

12/02/2014 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. SWEETTOP

26 M 2014
00928

12/02/2014 FGL HELLAS S.R.L. RIA

27 M 2014
00929

12/02/2014 S.C. NEXT PROJECT
CONSTRUCT S.R.L.

NEXT PROJECT CONSTRUCT

28 M 2014
00930

12/02/2014 S.C. SYSTEM CENTER S.R.L. SYSTEMCENTER

29 M 2014
00931

12/02/2014 S.C. FRIGOTEHNICS SERV
COM S.R.L.

FRIGOTEHNICS

30 M 2014
00932

12/02/2014 S.C. QUASI CONSULT S.R.L. QUASI CONSULT

31 M 2014
00933

12/02/2014 S.C. BUIL ADVISORS S.R.L. BUILD ADVISORS

32 M 2014
00934

12/02/2014 S.C. HOUSE CONNECTION
S.R.L.

HOUSE CONNECTION

33 M 2014
00935

12/02/2014 TRIFAN CIPRIAN NECTARIE INVICTVS

34 M 2014
00936

12/02/2014 S.C. NEW MARKETING
SOLUTIONS S.R.L.

NEW MARKETING SOLUTIONS
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35 M 2014
00937

12/02/2014 ASOCIATIA ROMANA
IMPOTRIVA LEUCEMIEI

ASOCIAÚIA ROMÂN{ ÎMPOTRIVA
LEUCEMIEI

36 M 2014
00939

12/02/2014 SAMPA OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET ANONIM ÔIRKETI

AUGER

37 M 2014
00941

12/02/2014 VAMPIRES WINE S.R.L.

38 M 2014
00942

12/02/2014 VAMPIRES WINE S.R.L. Ruby Rose

39 M 2014
00943

12/02/2014 VAMPIRES WINE S.R.L. Bucluc

40 M 2014
00944

12/02/2014 S.C. INVENTUS RESEARCH
S.R.L.

PESURSE.RO

41 M 2014
00945

12/02/2014 POPA ALEXANDRU EDITURA DELFIN

42 M 2014
00946

12/02/2014 FCRB IMPEX S.R.L. OKTOBERFEST
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(210) M 2014 00846
(151) 12/02/2014
(732) S.C. ARCADA COMPANY S.A.,

Str. Brailei c/c Constructorilor, judeţul
Galaţi, 800375, GALAŢI ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

ARCADA calitatea hraneste sanatatea!

(591) Culori revendicate:verde, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270507;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00852
(151) 12/02/2014
(732) S.C. PP PROTECT SECURITY

S.R.L., Str. Republicii nr. 109, et. 1,
ap 4, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

PPPP PP PROTECT SECURITY
SECURITATE LA SUPERLATIV

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis, albastru ciel

  
(531) Clasificare Viena:140523; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Consultanţă în materie de securitate,
escortă personală (gardă de corp), escortă
(gardă de corp personală), servicii de pază şi
protecţie, supravegherea alarmelor
antiefracţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00903
(151) 12/02/2014
(732) AIDICO CONSULTING S.R.L.,

B-dul Mircea Vodă, nr. 24, et. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIDICO CONSULTING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00904
(151) 12/02/2014
(732) ISTRICON INVEST S.R.L., Sat

Schitu, str. Stejarului nr. 28, parcela
A440/24b/1, Jud. Constanţa, ,
COMUNA COSTINEŞTI ROMANIA

(540)

ISTRICON INVEST S.R.L. DPP
DEPARTAMENT PAZĂ ŞI PROTECŢIE

  
(531) Clasificare Viena:230125; 270508;

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

clase:

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 00907
(151) 12/02/2014
(732) FAGARAS ANDREEA-MIHAELA,

B-dul Lascăr Catargiu nr. 24-26, sc. B,
et. 1, ap. 5B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

a-ma radio

(591) Culori revendicate:vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00908
(151) 12/02/2014
(732) S.C. PROENERG S.A., Bdul.

Abatorului nr.4F, sector 4, 040415,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROGARDEN

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:180121; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00910
(151) 12/02/2014
(732) I A N N I S  C L A U D I U

HARALAMBIE, Calea Bucureşti nr.
57, sc C, ap. 14, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(732) OLARU BOGDAN STEFAN, Str.
Nicopole, nr. 56, bl. 14, sc. A, ap. 6,
jud. Braşov, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) OLARU DRAGOS RAZVAN, Str.
Alba nr. 7, Jud. Braşov, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DROP GOAL

(531) Clasificare Viena:020108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbracaminte, încaltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00911
(151) 12/02/2014
(732) S.C. SORAYA STUDIO S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 2, ap. 3, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

ICON Beauty Lounge

(591) Culori revendicate:negru, verde, roz,
mov

 
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

270515; 290114;  
(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.
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 00913
(151) 12/02/2014
(732) B O T A U  D O R I C A ,  C a l e a

Bogdăneştilor nr. 8, Jud. Timiş,
300392, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ALEXA ERSILIA CALINA, Str.
Letea nr. 14, Jud. Timiş, 300501,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) NEGREA MONICA, Str. Duzilor nr.
4 ,  J u d .  T i m i ş ,  3 0 7 0 4 0 ,
BECICHERECU MIC ROMANIA 

(732) PIRVULESCU PAMFIL, Str. Felix
nr. 21, bl. 73, sc. B, ap. 9. Jud. Timiş,
300637, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) VASILCIN ANKA, Sat Brestea nr. 9,
Jud. Timiş, 307146, COMUNA
DENTA ROMANIA 

(540)

MOMGERMBISC

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi funcţionali pe bază de faină
integrală de grâu, germeni de cereale şi extract
de Momordica charantia, în funcţie de reţeta
de fabricaţie şi instrucţiunile tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00914
(151) 12/02/2014
(732) ALEXA ERSILIA CALINA, Str.

Letea nr. 14, Jud. Timiş, 300501,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) B O T A U  D O R I C A ,  C a l e a
Bogdăneştilor nr. 8, Jud. Timiş,
300392, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) POIANA MARIANA ATENA,
Calea Şagului nr. 85, bl. 11, sc. G, ap.
28, 300516, TIMIŞOARA ROMANIA

(732) RIVIS ADRIAN, Str. Cornel
Grofsoreanu bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 10,
Jud. Timiş, 307146, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) VASILCIN ANKA, Sat Brestea nr. 9,
Jud. Timiş, 307146, COMUNA
DENTA ROMANIA 

(540)

TPA-MUFFINS

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
30 Produse de patiserie obţinute din faină
integrală de grâu, germeni de grâu, stafide şi
smochine, în funcţie de reţeta de fabricaţie şi
instrucţiunile tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00905
(151) 12/02/2014
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.,

Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZUZY CAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00919
(151) 12/02/2014
(732) S.C. TRAVELSELECTOR INC

S.R.L., Str. Ticuş nr. 4, sector 3,
032137, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANTIAGO TOUR

 
(531) Clasificare Viena:260116; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante; cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00906
(151) 12/02/2014
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE S.R.L.,

Calea Giuleşti nr. 333, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LALA CAT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi

şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00916
(151) 12/02/2014
(732) GAVRILOIU ELENA-ALINA,

B-dul Iancu De Hunedoara nr. 35, sc.
B, et. 1, ap. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IIANA

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
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flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00920
(151) 12/02/2014
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

MAGNOZEN

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
662C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00917
(151) 12/02/2014
(732) S.C. FIEROMANIA COMPANY

S.R.L., Str. Ierbii nr. 2, bl. 158, sc. 1,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DRK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare (distribuitoare automate).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00915
(151) 12/02/2014
(732) GILGUARD SECURITY S.R.L.,

B-dul Dorobanţilor, bl. A54 Bis, sc. 3,
et. 4, ap. 33, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

GILGUARD SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
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pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00921
(151) 12/02/2014
(732) TOADER ADRIAN, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 16, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

EU

  
(531) Clasificare Viena:140502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00909
(151) 12/02/2014
(732) CSL BEHRING GmbH, Emil - von

- Behring - Strasse 76, 35041,
MARBURG GERMANIA DE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALBUMEON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice pentru tratamentul
bolilor sangvine şi a tulburărilor de sângerare;
proteine sangvinepentru întrebuinţare
terapeutică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00922
(151) 12/02/2014
(732) SOMEŞ ARIEŞ COOPERATIVĂ

AGRICOLĂ, Sat Sănduleşti nr. 91A,
judeţul Cluj, 407500, COM.
SĂNDULEŞTI ROMANIA 

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

(540)

SOMES ARIES COOPERATIVA
AGRICOLA

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

  
(531) Clasificare Viena:020721; 090110;

260116; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vinat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00912
(151) 12/02/2014
(732) S.C. MICRONIX PLUS S.R.L., Str.

1 Mai nr. 2, judeţ Ilfov, 075100,
OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

METERLAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00924
(151) 12/02/2014
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

Industrială nr. 9, Judeţul Constanţa,
900147, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

GUSTTARE BUN
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, făină şi
preparate din cereale, pâine. 
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00925
(151) 12/02/2014
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

Industrială nr. 9, Judeţul Constanţa,
900147, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

SENSATIONS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, făină şi
preparate din cereale, pâine. 
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00926
(151) 12/02/2014
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

Industrială nr. 9, Judeţul Constanţa,
900147, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

SWEETTOP
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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30 Produse de patiserie şi cofetărie, făină şi
preparate din cereale, pâine. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00928
(151) 12/02/2014
(732) FGL HELLAS S.R.L., Str. Vasile

Stroiescu nr. 5, Biroul nr. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

RIA

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270507;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00918
(151) 12/02/2014
(732) S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC

S.R.L., Str. Jirului nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, Bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY FRIENDS

  
(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,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Animale vii; alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00930
(151) 12/02/2014
(732) S.C. SYSTEM CENTER S.R.L., Str.

Barnova nr. 9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SYSTEMCENTER

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00931
(151) 12/02/2014
(732) S.C. FRIGOTEHNICS SERV COM

S.R.L., Str. Plt. Petre Ionescu nr. 8,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRIGOTEHNICS

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00942
(151) 12/02/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

Ruby Rose

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00932
(151) 12/02/2014
(732) S.C. QUASI CONSULT S.R.L., Str.

Eclipsei nr. 131, cam. 2, judeţul Ilfov,
, POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

QUASI CONSULT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270502;

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

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00933
(151) 12/02/2014
(732) S.C. BUIL ADVISORS S.R.L., Str.

Eclipsei nr. 131, cam. 3, judeţul Ilfov,
, POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

BUILD ADVISORS

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:170102; 270508;

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

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00943
(151) 12/02/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

Bucluc

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00934
(151) 12/02/2014
(732) S.C. HOUSE CONNECTION

S.R.L., Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1,
et. 6, ap. 18, cam. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOUSE CONNECTION

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decit cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00935
(151) 12/02/2014
(732) TRIFAN CIPRIAN NECTARIE,

Str. Barnova nr. 9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INVICTVS

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1795C), galben (Pantone 7406 C)

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00936
(151) 12/02/2014
(732) S.C.  NEW MARKETING

SOLUTIONS S.R.L., Bd. Unirii nr.
18, bl. 5B, sc. 1, et. 6, ap. 18, cam. 2,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEW MARKETING SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00937
(151) 12/02/2014
(732) A S O C I A T I A  R O M A N A

IMPOTRIVA LEUCEMIEI, Calea
Bucureştilor nr. 84, bl. 2-1, sc. B, ap.
14, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ÎMPOTRIVA
LEUCEMIEI

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 090110;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00939
(151) 12/02/2014
(732) SAMPA OTOMOTIV SANAYI VE

TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Organize Sanayi Bolgesi, Organize
Sanayi Bulvari, No. 31, Kutlukent, ,
TEKKEKOY SAMSUN TURCIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AUGER

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

clase:
7 Maşini, maşini unelte şi roboţi industriali
pentru prelucrarea şi modelarea lemnului,
metalelor, sticlei, materialelor plastice şi
minereuri, maşini pentru construit şi
mecanisme de robotică (maşini) pentru a fi
folosite în construcţii, ridicare, încărcare şi
maşini pentru transmisii şi mecanisme de
robotică (maşini) pentru a fi folosite în scopul
ridicării, încărcării şi transmisiei, maşini şi
mecanisme de robotică (maşini) pentru a fi
folosite în agricultura şi creşterea animalelor,
maşini şi mecanisme de robotică (maşini)
pentru prelucrarea cerealelor, fructelor,
legumelor şi produselor alimentare, motoare,
altele decât cele folosite pentru vehicule
terestre, părţi şi accesorii pentru acestea; părţi
de motoare pentru vehicule terestre, incluse în
această clasă, rulmenţi (bearings) (părţi de

maşini), rulmenţi cu role sau cu bile, maşini
pentru montarea sau scoaterea cauciucurilor,
alternatoare, generatoare de curent,
generatoare electrice, generatoare de curent
acţionate cu energie solară, maşini de vopsit,
aerografe automate pentru vopsit, maşini şi
pistoale electrice pentru perforat, maşini şi
pistoale electrice pentru ştanţat/poansonat,
distribuitoare electrice de bandă adezivă
(maşini), pistoale electrice pentru gaz
comprimat sau pentru maşini de pulverizat
lichide, maşini de găurit manuale acţionate
electric, fierăstraie manuale acţionate electric,
fierăstraie mecanice acţionate electric, maşini
pentru spiralat, maşini de aer comprimat,
compresoare (maşini), instalaţii pentru
spălarea maşinilor, mecanisme de robotică
(maşini) cu funcţiile mai sus menţionate,
maşini electrice de sudură, aparate de sudură
cu arc electric, aparate electrice de lipit,
aparate de tăiat cu arc electric, electrozi pentru
maşini de sudură, roboţi industriali (maşini)
cu funcţiile mai sus menţionate, maşini de
tipărit, maşini de ambalat, maşini de umplut,
astupat şi etanşat, dispozitive de etichetat
(maşini), maşini de sortat, roboţi industriali
(maşini) cu funcţiile mai sus menţionate,
maşini electrice de împachetat pentru astupat
şi etanşat materiale plastice, maşini pentru
prelucrarea materialelor textile, maşini de
cusut, roboţi industriali (maşini) cu funcţiile
mai sus menţionate, pompe, altele decât cele
care sunt părţi de maşini sau motoare, pompe
de distribuţie de combustibil pentru benzinării,
pompe de combustibil cu autoreglare, maşini
electrice de bucătărie pentru tăiat, măcinat,
zdrobit, amestecat şi tocat produse alimentare,
maşini de spălat, maşini de spălat rufe, maşini
de spălat vase, uscătoare cu centifugă
(neîncălzite), maşini electrice pentru curăţarea
podelelor, covoarelor, podinelor (flooring),
aspiratoare şi părţi ale acestora, maşini
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automate de vânzare, maşini de galvanizare şi
de galvanostegie, dispozitive electrice şi
electronice de deschidere şi închidere de uşi.
12 Vehicule terestre cu motor şi părţi ale
acestora incluse în această clasă; motoare
pentu vehicule terestre; motociclete; mopede,
biciclete şi cadrele (bodies) acestora; ghidoane
şi apărători de noroi pentru biciclete, caroserii
de vehicule; bene basculante pentru camioane;
remorci pentru tractoare; caroserii frigorifice
pentru vehicule terestre; dispozitive de
remorcare pentru vehicule; bene basculante
pentru vehicule; aparate de basculare, părţi ale
vehiculelor terestre, scaune de vehicule;
tetiere pentru scaune de vehicule; scaune de
siguranţă pentru copii, pentru vehicule; huse
pentru scaune de vehicule; prelate pentru
vehicule; parasolare pentru vehicule, semne
indicatoare şi braţe indicatoare de direcţie
pentru semnalele de direcţie pentru vehicule;
ştergătoare de parbriz şi braţe de stergătoare
pentru vehicule, camere şi anvelope pentru
roţi de vehicule; pneuri fără cameră de aer;
seturi de reparare a pneurilor alcătuite din
petice de cauciuc şi ventile de pneuri pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, geamuri de
siguranţă pentru vehicule, oglinzi retrovizoare
şi oglinzi laterale pentru vehicule, lanţuri
antiderapante pentru vehicule, portbagaje
pentru vehicule; portbagaje pentru biciclete şi
schiuri pentru autoturisme; sei pentru biciclete
şi motociclete, pompe de aer pentru vehicule,
pentru umflarea pneurilor, alarme antifurt
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule, air bag-uri (dspozitive de siguranţă
pentru vehicule), cărucioare pentru copii
(baby carriages), scaune cu rotile, căruciare
pentru copii (push chairs), roabe; cărucioare
pentru cumpărături (shopping carts); roabe cu
o roată sau cu mai multe roţi; cărucioare
pentru cumpărături (shopping trolleys);

cărucioare pentru cumpărături (grocery carts);
cărucioare pentru manipulare, vehicule
feroviare: locomotive; trenuri; tramvaie;
vagoane; telecabine, telescaune, vehicule
pentru locomoţie pe apă şi părţile acestora,
altele decât motoarele lor, vehicule pentru
locomoţie în aer şi părţile acestora, altele
decât motoarele lor.
35 Publicitate, marketing şi relaţii cu publicul;
organizarea de expoziţii şi târguri în scop
comercial şi publicitar, lucrări de birou;
servicii de secretariat; servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi; compilarea de statistici;
închirierea de aparatură de birou;
sistematizarea informaţiei într-o bază de date
de computere; servicii de preluare mesaje
telefonice pentru abonaţii care nu pot fi
contactaţi, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale şi
consultanţă în afaceri comerciale;
contabilitate; servicii de consultanţă
comercială; servicii de plasare a forţei de
muncă; agenţii de plasare a forţei de muncă;
servicii de recrutare a forţei de muncă; agenţii
de import-export; servicii de estimare a
afacerilor comerciale pentru produse
comerciale sau industriale, vânzari prin
licitaţie publică, regruparea în folosul terţilor
a unei varietăţi de produse: maşini, maşini
unelte şi roboţi industriali pentru prelucrarea
şi modelarea lemnului, metalelor, sticlei,
materialelor plastice şi minereuri, maşini
pentru construit şi mecanisme de robotică
(maşini) pentru a fi folosite în construcţii,
ridicare, încarcare şi maşini pentru transmisii
şi mecanisme de robotică (maşini) pentru a fi
folosite în scopul ridicării, încărcării şi
transmisiei, maşini şi mecanisme de robotică
(maşini) pentru a fi folosite în agricultură şi
creşterea animalelor, maşini şi mecanisme de
robotică (maşini) pentru prelucrarea
cerealelor, fructelor, legumelor şi produselor
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alimentare, motoare, altele decât cele folosite
pentru vehicule terestre, părţi şi accesorii
pentru acestea; părţi de motoare pentru
vehicule terestre, incluse în această clasă,
rulmenţi (bearings) (părţi de maşini), rulmenţi
cu role sau cu bile, maşini pentru montarea
sau scoaterea cauciucurilor, alternatoare,
generatoare de curent, generatoare electrice,
generatoare de curent acţionate cu energie
solară, maşini de vopsit, aerografe automate
pentru vopsit, maşini şi pistoale electrice
pentru perforat, maşini şi pistoale electrice
pentru ştanţat/poansonat, distribuitoare
electrice de bandă adezivă (maşini), pistoale
electrice pentru gaz comprimat sau pentru
maşini de pulverizat lichide, maşini de găurit
manuale acţionate electric, fierăstraie manuale
acţionate electric, fierăstraie mecanice
acţionate electric, maşini pentru spiralat,
maşini de aer comprimat, compresoare
(maşini), instalaţii pentru spălarea maşinilor,
mecanisme de robotică (maşini) cu funcţiile
mai sus menţionate, maşini electrice de
sudură, aparate de sudură cu arc electric,
aparate electrice de lipit, aparate de tăiat cu
arc electric, electrozi pentru maşini de sudură,
roboţi industriali (maşini) cu funcţiile mai sus
menţionate, maşini de tipărit; maşini de
ambalat; maşini de umplut, astupat şi etanşat,
dispozitive de etichetat (maşini), maşini de
sortat, roboţi industriali (maşini) cu funcţiile
mai sus menţionate, maşini electrice de
împachetat pentru astupat şi etanşat materiale
plastice, maşini pentru prelucrarea
materialelor textile, maşini de cusut, roboţi
industriali (maşini) cu funcţiile mai sus
menţionate, pompe, altele decât cele care sunt
părţi de maşini sau motoare, pompe de
distribuţie de combustibil pentru benzinării,
pompe de combustibil cu autoreglare, maşini
electrice de bucătărie pentru tăiat, măcinat,
zdrobit, amestecat şi tocat produse alimentare,

maşini de spălat, maşini de spălat rufe, maşini
de spălat vase, uscătoare cu centifugă
(neîncălzite), maşini electrice de curăţat
pentru curăţarea podelelor, covoarelor,
podinelor (flooring), aspiratoare şi părţi ale
acestora, maşini automate de vânzare, maşini
de galvanizare şi de galvanostegie, dispozitive
electrice şi electronice de deschidere şi
închidere de uşi; vehicule terestre cu motor şi
părţi ale acestora incluse în această clasă;
motoare pentu vehicule terestre; motociclete;
mopede, biciclete şi cadrele (bodies) acestora;
ghidoane şi aparatori de noroi pentru biciclete,
caroserii de vehicule; bene basculante pentru
camioane; remorci pentru tractoare; caroserii
frigorifice pentru vehicule terestre; dispozitive
de remorcare pentru vehicule; bene basculante
pentru vehicule; aparate de basculare, părţi ale
vehiculelor terestre, scaune de vehicule;
tetiere pentru scaune de vehicule; scaune de
siguranţă pentru copii, pentru vehicule; huse
pentru scaune de vehicule; prelate pentru
vehicule; parasolare pentru vehicule, semne
indicatoare şi braţe indicatoare de direcţie
pentru semnalele de direcţie pentru vehicule;
ştergătoare de parbriz şi braţe de ştergătoare
pentru vehicule, camere şi anvelope pentru
roţi de vehicule; pneuri fără cameră de aer;
seturi de reparare a pneurilor alcătuite din
petice de cauciuc şi ventile de pneuri pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, geamuri de
siguranţă pentru vehicule, oglinzi retrovizoare
şi oglinzi laterale pentru vehicule, lanţuri
antiderapante pentru vehicule, portbagaje
pentru vehicule; portbagaje pentru biciclete şi
schiuri pentru autoturisme; şei pentru biciclete
şi motociclete, pompe de aer pentru vehicule,
pentru umflarea pneurilor, alarme antifurt
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
centuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule, air bag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru vehicule), cărucioare pentru copii
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(baby carriages), scaune cu rotile, căruciare
pentru copii (push chairs), roabe; cărucioare
pentru cumpărături (shopping carts); roabe cu
o roată sau cu mai multe roţi; cărucioare
pentru cumpărături (shopping trolleys);
cărucioare pentru cumpărături (grocery carts);
cărucioare pentru manipulare, vehicule
feroviare: locomotive; trenuri; tramvaie;
vagoane; telecabine, telescaune, vehicule
pentru locomoţie pe apă şi părţile acestora,
altele decât motoarele lor, vehicule pentru
locomoţie în aer şi părţile acestora, altele
decât motoarele lor, care să permită clienţilor
să vadă şi să cumpere aceste produse în mod
convenabil, asemenea servicii putând fi oferite
prin magazine cu vânzare cu amănuntul,
magazine engros, prin mijlocul unor medii
electronice sau prin intermediul cataloagelor
de comandă prin poştă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00941
(151) 12/02/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:241701; 241725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00944
(151) 12/02/2014

(732) S.C. INVENTUS RESEARCH
S.R.L., Str. Zborului nr. 4, corp A,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PESURSE.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de presă, publicitate; conducerea
afacerilor comerciale.
41 Servicii de publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00929
(151) 12/02/2014
(732) S . C .  N E X T  P R O J E C T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Eclipsei
nr. 131, Camera 1, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

NEXT PROJECT CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:260304; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
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excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decit cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00945
(151) 12/02/2014
(732) POPA ALEXANDRU, Str. Liviu

Rebreanu nr. 29, bl. M36, sc. 2, ap. 47,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EDITURA DELFIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00946
(151) 12/02/2014
(732) FCRB IMPEX S.R.L., Str. Ştefan

Mihăileanu nr. 2, etaj P, ap. 1C, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OKTOBERFEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


