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Cereri M|rci publicate în data de 19/05/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03140
12/05/2014 SABAU GHEORGHE IOAN

VALER
HIDROSALT

2 M 2014
03289

12/05/2014 ÔTEÚCO OVIDIU MARIAN IMPAKT IMOBILIARE

3 M 2014
03290

12/05/2014 BRATU VIOREL MISS MAMAIA ! BIKINI SECRET

4 M 2014
03291

12/05/2014 DIAMOND QUEST LIMITED BLUE RANGE

5 M 2014
03292

12/05/2014 S.C. FIVE CONTINENT S.R.L. TIERRA DE VALCEA

6 M 2014
03293

12/05/2014 BOCA NICHIFOR Carpathian Treasure Try nature

7 M 2014
03294

12/05/2014 Chello Central Europe s.r.o. C8

8 M 2014
03295

12/05/2014 ASOCIATIA SUENO DANCE DANUBIAN SALSA FESTIVAL ...is
all about dancing

9 M 2014
03296

12/05/2014 S.C. BIG CONCEPT CREATIVE
SHOP S.R.L.

cununa

10 M 2014
03297

12/05/2014 DUNAPREF S.A. DUNAPREF S.A.

11 M 2014
03298

12/05/2014 S.C. ARABESQUE S.R.L. CUMPARA LA PRIMA MANA

12 M 2014
03299

12/05/2014 KAPOPOULOS SPYRIDON Rikado Silhouette

13 M 2014
03300

12/05/2014 GORGANEANU BOGDAN COSPLAY GEN Worldwide Cosplay
Magazine

14 M 2014
03301

12/05/2014 S.C. TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
S.A.

TRUSTUL 3 CONSTRUCTII

15 M 2014
03302

12/05/2014 TIRON RALUCA PUBLITONES-ADVERTONES
PUBLICITATE PE SUNET DE APEL
PENTRU TELEFONIE FIXA ÔI
PENTRU TELEFONIE MOBILA

16 M 2014
03303

12/05/2014 S.C. TALISE JW S.R.L. - D TALISE let yourself be charmed!

17 M 2014
03304

12/05/2014 MATE ZOLTAN ZETAM furniture manufacturing
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Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2014
03305

12/05/2014 S.C. ANGELWATCH S.R.L. BOA BEAT OF ANGELS

19 M 2014
03306

12/05/2014 S.C. AROBIOPHARM S.R.L. Arovital

20 M 2014
03307

12/05/2014 S.C. COSMO PHARM S.R.L. CPR ANTIARTRITIC

21 M 2014
03308

12/05/2014 S.C. INVENTUS RESEARCH
S.R.L.

PESURSE.RO confidential public

22 M 2014
03309

12/05/2014 AUTOCURAT FLOTE AUTO AUTOcurat

23 M 2014
03310

12/05/2014 SIMBOTELECAN CAFEA PACO

24 M 2014
03311

12/05/2014 S.C. EFES BEER S.R.L. 36 CASKS

25 M 2014
03312

12/05/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Taste of Romania

26 M 2014
03313

12/05/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Taste of Romania

27 M 2014
03314

12/05/2014 NICOLESCU BOGDAN GUSTURI DE ALTADATA
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(210) M 2014 03140
(151) 12/05/2014
(732) SABAU GHEORGHE IOAN

VALER, B-dul Libertăţii, bl. 8, sc. 3,
ap. 38, Jud. Mureş, , REGHIN
ROMANIA 

(540)

HIDROSALT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte dase; minereuri;
învelitori metalice pentru acoperişuri. 
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru
construcţii; case din lemn stabile şi/ sau
demontabile; produse diverse pentru
construcţii din argilă, beton ca de exemplu:

ţigle, cărămizi, blocuri din beton, dale pentru
trotuare, elemente de ornament din ipsos şi
alte materiale similare nemetalice; învelitori
nemetalice.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 06,19,37 permiţând consumatorilor
să le vadă şi să te cumpere.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03297
(151) 12/05/2014
(732) DUNAPREF S.A., Str. Portului nr. 2,

Judeţul Giurgiu, 080016, GIURGIU
ROMANIA 

(540)

DUNAPREF S.A.

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

clase:
19 Grinzi din beton; grinzi nemetalice pentru
construcţii; grinzi; grinzi nemetalice; grinzi
(nemetalice) folosite în construcţii; traverse
nemetalice de cale ferată; poduri (structuri)
altele decât cele din metal.
37 Construcţie de poduri; construcţii de poduri
pe bază de comandă. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03303
(151) 12/05/2014
(732) S.C. TALISE JW S.R.L. - D, Aleea

Călăreţilor nr. 43, judeţul Sibiu,
550400, SIBIU ROMANIA 

(540)

TALISE let yourself be charmed!
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03304
(151) 12/05/2014
(732) MATE ZOLTAN, nr. 21, Sat.

Nicoleşti, judeţul Harghita, 537344,
COMUNA ULIEŞ ROMANIA 

(540)

ZETAM furniture manufacturing

(591) Culori revendicate:roşu vişiniu

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
290101;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03309
(151) 12/05/2014
(732) AUTOCURAT FLOTE AUTO,

Bdul. Timişoara nr. 52, sector 6,
061316, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOcurat

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300 C), galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 180123;

270504; 270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Curăţare şi spălare a autovehiculelor;
mentenanţa autovehiculelor; servicii oferite de
spălătorii auto. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03305
(151) 12/05/2014
(732) S.C. ANGELWATCH S.R.L., Str.

Grigore Ionescu nr. 63, bl. T73, sc.B,
et. 4, ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOA BEAT OF ANGELS

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270502;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03310
(151) 12/05/2014
(732) SIMBOTELECAN, Str. Transilvania

nr. 3, ap. 4, Judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

CAFEA PACO

(591) Culori revendicate:roşu închis,
maro-cărămiziu, negru

  
(531) Clasificare Viena:251203; 260118;

270502; 290113;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03306
(151) 12/05/2014
(732) S.C. AROBIOPHARM S.R.L., Str.

Beiuşului nr. 1A, et. S, ap. 12, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Arovital

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270504;

290103;  
(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.
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.
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 03311
(151) 12/05/2014
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

36 CASKS

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
maro, auriu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:060102; 060305;

250119; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03295
(151) 12/05/2014
(732) ASOCIATIA SUENO DANCE, Str.

Arad nr. 12, bl. Ps 14A, ap. 33, Jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

DANUBIAN SALSA FESTIVAL ...is all
about dancing

(591) Culori revendicate:verde, roz,
bleumarin, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011524;

020702; 020716; 241710; 241712;
270508; 270510; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03312
(151) 12/05/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

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

(540)

Taste of Romania

  
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03307
(151) 12/05/2014
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

CPR ANTIARTRITIC

 
(531) Clasificare Viena:260418; 260725;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical, suplimente alimentare (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03313
(151) 12/05/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

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

(540)

Taste of Romania

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03289
(151) 12/05/2014
(732) ŞTEŢCO OVIDIU MARIAN, Str.

Iuliu Maniu nr. 17, ap. 1, judeţul Cluj,
400095, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

IMPAKT IMOBILIARE

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
7459C), gri (pantone 432C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 070124;

090302; 090313; 270302; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03308
(151) 12/05/2014
(732) S.C. INVENTUS RESEARCH

S.R.L., Str. Zborului nr. 4, corp A,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PESURSE.RO confidential public
(591) Culori revendicate:roşu

  

(531) Clasificare Viena:010105; 260121;
260418; 260705; 290101;  

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

35 Servicii de presă (de culegere a ştirilor);
publicitate; conducereaafacerilor comerciale.
41 Servicii de publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03296
(151) 12/05/2014
(732) S.C. BIG CONCEPT CREATIVE

SHOP S.R.L., Str. Războieni, bl. 5,
sc. C, ap. 2, parter,jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

cununa

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
Warm Red U)

  
(531) Clasificare Viena:050503; 050520;

260115; 260116; 270311; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 12/05/2014

10

iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nunecuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03314
(151) 12/05/2014
(732) NICOLESCU BOGDAN, Calea

Călăraşi nr. 163, bl. 38, sc. 1. et. 6, ap.
26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUSTURI DE ALTADATA

  
(531) Clasificare Viena:050924; 260121;

270503;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Zacuscă; bulion, suc de roşii pentru gătit.
30 Pesto (sos).
31 Legume proaspete, produse legumicole
proaspete; plante aromatice proaspete; fructe
de pădure proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03290
(151) 12/05/2014
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS MAMAIA ! BIKINI SECRET
(531) Clasificare Viena:020921; 090314;

270501; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03298
(151) 12/05/2014
(732) S.C. ARABESQUE S.R.L., Str.

Timişului nr. 1, judeţul Galaţi,
800321, GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

CUMPARA LA PRIMA MANA
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03291
(151) 12/05/2014
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC Chambers, P. O. Box 3152,
Road Town, , TORTOLA INSULELE
VIRGINE(BRITANICE) 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BLUE RANGE
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
ţigări; tabachere pentru ţigări; filtre pentru
ţigări; porttigarete pentru ţigarete; foiţe pentru
ţigarete; capete de ţigarete; capete pentru
porttigarete; tutun; pipe de tutun; ţigări de foi;
trabucuri; scrumiere pentru fumători; brichete
pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03292
(151) 12/05/2014
(732) S.C. FIVE CONTINENT S.R.L., Str.

Ştefan Negulescu nr. 7, ap. 1, sector 1,
011651, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TIERRA DE VALCEA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03299
(151) 12/05/2014
(732) KAPOPOULOS SPYRIDON,

Cetăţean Grec cu rezidenţă în
România, Str. Johann Sebastian Bach,
nr. 11, sc. B, ap. 9, sector 2, ,
GRECIA 

(540)

Rikado Silhouette

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;

270501; 270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03293
(151) 12/05/2014
(732) BOCA NICHIFOR, Bd. Chimiei nr.

15, bl. D3, sc. B, et. 3, ap. 4, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

Carpathian Treasure Try nature

(591) Culori revendicate:verde (pantone
377C), maron (pantone 477C)
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(531) Clasificare Viena:050314; 260115;
260118; 270501; 270524; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; preparate 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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii sau ale terţilor (cu excepţia
transportului lor) prin toate mijloacele
posibile, inclusivprin magazine şi on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03294
(151) 12/05/2014
(732) Chello Central Europe s.r.o., str.

620/3 Pobrezni,, 186 00, Praga 8
REPUBLICA CEHA 

(540)

C8

(591) Culori revendicate:gri
 (531) Clasificare Viena:260105; 260106;

260117; 270717; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03300
(151) 12/05/2014
(732) GORGANEANU BOGDAN, Str.

Horia nr. 485, Jud. Braşov, ,
PURCĂRENI ROMANIA 

(540)

COSPLAY GEN Worldwide Cosplay
Magazine

(531) Clasificare Viena:270509; 270510;
270512; 270517;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03301
(151) 12/05/2014
(732) S.C. TRUSTUL 3 CONSTRUCTII

S.A., Str. Dacia nr. 4, Jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

TRUSTUL 3 CONSTRUCTII

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

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

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

clase:
37 Construcţii civile şi industriale; închirierea
echipamentelor de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03302
(151) 12/05/2014
(732) TIRON RALUCA, Str. 6 Noiembrie

nr. 6, Jud. Suceava, 720192,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

PUBLITONES-ADVERTONES
PUBLICITATE PE SUNET DE APEL
PENTRU TELEFONIE FIXA ŞI PENTRU
TELEFONIE MOBILA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


