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Cereri Mărci publicate în 19.09.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06233
12/09/2014 S.C. LANGO BEST FOOD

S.R.L.
ROTISERIA 24

2 M 2014
06234

12/09/2014 S.C. COFFEE & BEVERAGE
S.R.L.

Therefresh

3 M 2014
06235

12/09/2014 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. KRAX GRILL PAPRIKA

4 M 2014
06236

12/09/2014 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. KRAX

5 M 2014
06237

12/09/2014 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. KRAX CHEEZY CHEESE

6 M 2014
06238

12/09/2014 S.C. SMART DENTAL
SERVICES S.R.L.

Dr. Fischer DENTAL LAB

7 M 2014
06239

12/09/2014 S.C. SMART DENTAL
SERVICES S.R.L.

Dr. Fischer DENTAL LAB

8 M 2014
06240

12/09/2014 S.C. PHOENIX SLAG
SERVICES S.R.L.

LIDONIT

9 M 2014
06241

12/09/2014 S.C. AC HELCOR S.R.L. PLANT PLUS

10 M 2014
06242

12/09/2014 S.C. M.N.G. GLOBAL TRADING
S.R.L.

PUIU JUNIOR

11 M 2014
06243

12/09/2014 ADAMESCU CARMEN CENTRUL COMERCIAL
INTERMODAL UNIREA

12 M 2014
06246

12/09/2014 GRIGORE ADINA CRISTINA Elite Beauty Lounge

13 M 2014
06247

12/09/2014 ŞERBAN BOGDAN FLORIN LOGOUT CU BOGDAN ŞERBAN

14 M 2014
06248

12/09/2014 WEST INVEST S.R.L. HAZISWEETS

15 M 2014
06249

12/09/2014 WEST INVEST S.R.L. BENEI

16 M 2014
06250

12/09/2014 WEST INVEST S.R.L. HA HAZI ARANY

17 M 2014
06251

12/09/2014 WEST INVEST S.R.L. KALOCSAI

18 M 2014
06252

12/09/2014 VIVINO S.R.L. NEVINOVATA SATULUI
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19 M 2014
06253

12/09/2014 S.C. ULTIMATE SOUND
CUSTOM IN-EAR S.R.L.

Ultimate Sound custom in-ear
monitors

20 M 2014
06254

12/09/2014 CITY SALON S.R.L. City Salon

21 M 2014
06255

12/09/2014 EXCLUSIVE BUSINESS TEAM
S.R.L.

e-istet.ro Testare. Promovare.
Excelenţă.

22 M 2014
06256

12/09/2014 EXCLUSIVE BUSINESS TEAM
S.R.L.

ECONOMANIA

23 M 2014
06257

12/09/2014 EXCLUSIVE BUSINESS TEAM
S.R.L.

Magic LED

24 M 2014
06258

12/09/2014 GHIGEA GROUP S.R.L. KidSpots

25 M 2014
06259

12/09/2014 GHIGEA GROUP S.R.L. BeautySpots

26 M 2014
06260

12/09/2014 MIREANU ANCA MUZEUL Comunismului

27 M 2014
06261

12/09/2014 MIREANU ANCA inventUS

28 M 2014
06262

12/09/2014 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

IUBIREA îN BUCATE

29 M 2014
06263

12/09/2014 CRIVĂŢ CĂTĂLIN DOUBLE TOX

30 M 2014
06264

12/09/2014 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

Cosmetic Plant Redefineşte
frumuseţea

31 M 2014
06265

12/09/2014 S.C. ZOOM-SOFT S.R.L. TIPAR HD

32 M 2014
06267

12/09/2014 S.C. PIZZERIA SEBA SRL-D Pizzeria d'autore Pizza Artigianale by
Sebas

33 M 2014
06269

12/09/2014 S.C. ZOOM-SOFT S.R.L. TIPAR UHD

34 M 2014
06270

12/09/2014 S.C. CENTRUL DE AFACERI
SIBIU S.R.L.

CA SIBIU CENTRU DE AFACERI
SIBIU
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(210) M 2014 06247
(151) 12/09/2014
(732) ŞERBAN BOGDAN FLORIN, Str.

Matei Basarab, nr. 3, Jud. Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

LOGOUT CU BOGDAN ŞERBAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06248
(151) 12/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

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

(540)

HAZISWEETS

 
(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, napolitane, bomboane, biscuiţi,
îngheţată comestibilă; zahăr, glucoză pentru
uz culinar, miere, sirop de melasă; drojdie,

praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06249
(151) 12/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

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

(540)

BENEI

  
(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, napolitane, bomboane, biscuiţi,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06250
(151) 12/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

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

(540)

HA HAZI ARANY

  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06251
(151) 12/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

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

(540)

KALOCSAI

  
(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; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, boia, muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06252
(151) 12/09/2014
(732) VIVINO S.R.L., Str. Nicolae

Titulescu, nr. 121, bl. 2, sc. 4, ap. 154,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06253
(151) 12/09/2014
(732) S.C.  ULTIMATE SOUND

CUSTOM IN-EAR S.R.L., Str.
Lugoj, nr. 61, 012211, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Ultimate Sound custom in-ear monitors

(591) Culori revendicate:verde (pantone
354), negru

(531) Clasificare Viena:260201; 261112;
270501; 290112;  

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

35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
în cadrul magazinelor en gros şi, en detail, a
urmatoarelor produse: componente şi
echipamente electronice şi de telecomunicaţii,
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; servicii de
vânzare prin intermediul site-urilor web, a
emisiunilor de teleshopping sau a cataloagelor
de vânzare prin corespondenţă a urmatoarelor
produse: componente şi echipamente

electronice şi de telecomunicaţii; magazin
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06254
(151) 12/09/2014
(732) CITY SALON S.R.L., Str. Jimbolia

nr. 161, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

City Salon

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment: activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)..
42 Serviciiîn domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumusete pentru oameni sau pentru animale;
servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06255
(151) 12/09/2014
(732) EXCLUSIVE BUSINESS TEAM

S.R.L., Str. Finlanda, nr. 19, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., Calea
Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et. 3,
ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

e-istet.ro Testare. Promovare. Excelenţă.

 
(531) Clasificare Viena:010103; 090701;

090725; 270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase; tipărituri;

articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artiţi; pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparate'or); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).,
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)..
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)..
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)..
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa)..
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06233
(151) 12/09/2014
(732) S.C. LANGO BEST FOOD S.R.L.,

Str. Crişan nr. 8, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

ROTISERIA 24

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06234
(151) 12/09/2014
(732) S.C. COFFEE & BEVERAGE

S.R.L., Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 18,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

Therefresh

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

(531) Clasificare Viena:030721; 030724;
050315; 260104; 260115; 260118;
290114;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06235
(151) 12/09/2014
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KRAX GRILL PAPRIKA
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(531) Clasificare Viena:050921; 080125;
250119; 270510; 270524;  

(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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06236
(151) 12/09/2014
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KRAX

(531) Clasificare Viena:270508; 270510;
270517;  

(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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06237
(151) 12/09/2014
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KRAX CHEEZY CHEESE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 12.09.2014

9

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

(531) Clasificare Viena:080125; 080308;
080312; 250119; 270116; 270510;
290115;  

(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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06256
(151) 12/09/2014
(732) EXCLUSIVE BUSINESS TEAM

S.R.L., Str. Finlanda, nr. 19, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., Calea
Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et. 3,
ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ECONOMANIA

(531) Clasificare Viena:270501; 2807;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,

nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artiţi; pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparate'or); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).,
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)..
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)..
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06238
(151) 12/09/2014
(732) S.C. SMART DENTAL SERVICES

S.R.L., Bd. Lacul Tei nr. 1 Bis, et. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Fischer DENTAL LAB

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

270512; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

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 neincluse în alte clase; minereuri.
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
(distribuitoareautomate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
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bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semipreparată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor (toate aceste servicii
cu excepţia serviciilor referitoare la produse
farmaceutice); lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06239
(151) 12/09/2014
(732) S.C. SMART DENTAL SERVICES

S.R.L., Bd. Lacul Tei nr. 1 Bis, et. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Fischer DENTAL LAB

(531) Clasificare Viena:020910; 270508;
270512;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;

pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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 neincluse în alte clase; minereuri.
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
(distribuitoareautomate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
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11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semipreparată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor (toate aceste servicii
cu excepţia serviciilor referitoare la produse
farmaceutice); lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06257
(151) 12/09/2014
(732) EXCLUSIVE BUSINESS TEAM

S.R.L., Str. Finlanda, nr. 19, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., Calea
Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et. 3,
ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Magic LED

(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  
(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);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare (distribuitoare
automate) (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, dede
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artiţi; pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparate'or); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).,
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa)..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06260
(151) 12/09/2014
(732) MIREANU ANCA, Str. Liviu

Rebreanu nr. 10, bl. a2, ap. 47, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MUZEUL Comunismului

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:010102; 020116;

020123; 240701; 270502; 270515;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06240
(151) 12/09/2014
(732) S.C. PHOENIX SLAG SERVICES

S.R.L., Str. Smârdan nr. 2, Clădirea
Uzinsider Engineering, camera 2, et.
5, judeţul Galaţi, 800701, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

LIDONIT

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06261
(151) 12/09/2014
(732) MIREANU ANCA, Str. Liviu

Rebreanu nr. 10, bl. a2, ap. 47, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

inventUS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:241515; 260419;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06241
(151) 12/09/2014
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str. Victor

Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

PLANT PLUS

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

5 Produse farmaceutice; suplimente alimentare
(de uz medical)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06242
(151) 12/09/2014
(732) S.C. M.N.G. GLOBAL TRADING

S.R.L., Str. Abatorului nr. 2A, Corp
Administrativ, Aripa A, Camera 4,
parter, Mihăileşti, judeţul Giurgiu, ,
DRAGANESCU ROMANIA 

(540)

PUIU JUNIOR

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

(531) Clasificare Viena:030703; 030724;
270502; 270508; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de 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; constituire baze de date.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06262
(151) 12/09/2014
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

IUBIREA îN BUCATE

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

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06246
(151) 12/09/2014
(732) GRIGORE ADINA CRISTINA, Str.

Lacul Amara nr. 38, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Elite Beauty Lounge

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270512; 
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere web site propriu.
44 Servicii medicaie; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06258
(151) 12/09/2014
(732) GHIGEA GROUP S.R.L., Str.

Nicolae Caranfil, nr. 22, et. 2, ap. 305,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KidSpots

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
311C), orange (pantone 15C), albastru
(pantone 7455C), alb (pantone 663C),
verde , roşu (pantone 485), galben
(pantone 107C), roz (pantone 7423C),
negru (pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020522;

020523; 260106; 260114; 270508;
290115;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)..
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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator(solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06243
(151) 12/09/2014
(732) ADAMESCU CARMEN, Cetăţean

român, domiciliat în Monaco, Monte
Carlo, 11 Avenue Princess Grace, ,
ROMANIA 

(540)

CENTRUL COMERCIAL
INTERMODAL UNIREA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06263
(151) 12/09/2014
(732) CRIVĂŢ CĂTĂLIN, Str. Rîmnic nr.

3, bl. PM5, sc. 2, ap. 12, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

DOUBLE TOX

  
(531) Clasificare Viena:241508; 250119;

270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; insecticide; fungicide; ierbicide;
paraziticide; produse repelente de insecte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06259
(151) 12/09/2014
(732) GHIGEA GROUP S.R.L., Str.

Nicolae Caranfil, nr. 22, et. 2, ap. 305,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BeautySpots

(591) Culori revendicate:ciclam, argintiu, gri
(pantone Cool Gray 10C), roz
(pantone 218C), alb (pantone 663C),
vişiniu, crem (pantone 4755C),
m a g e n t a  ( p a n t o m e  6 7 4 C ) ,
ciclamen(pantone214C), negru
(pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

020325; 260106; 260114; 270508;
290115;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cintarire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case în registratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale ne incluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artiţi; pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparate'or); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa)..
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06264
(151) 12/09/2014
(732) S.C.  COSMETIC PLANT

PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului nr.
25, judeţul Cluj, 400441, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Cosmetic Plant Redefineşte frumuseţea

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06265
(151) 12/09/2014
(732) S.C. ZOOM-SOFT S.R.L., Str.

Sabinelor nr. 106, bl. 115, sc. 1, ap. 1,
sector 5, 050854, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIPAR HD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Servicii tipografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06269
(151) 12/09/2014
(732) S.C. ZOOM-SOFT S.R.L., Str.

Sabinelor nr. 106, bl. 115, sc. 1, ap. 1,
sector 5, 050854, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIPAR UHD

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Servicii tipografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06267
(151) 12/09/2014
(732) S.C. PIZZERIA SEBA SRL-D, Str.

Calea Turzii nr. 123, judeţul Cluj, *,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Pizzeria d'autore Pizza Artigianale by
Sebas



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 12.09.2014

20

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate din cereale; pâine, produse
de patiserie şi cofetărie; îngheţată comestibilă;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06270
(151) 12/09/2014
(732) S.C. CENTRUL DE AFACERI

SIBIU S.R.L., Str. Nicolaus Olahus
nr. 5, judeţul Sibiu, 550370, SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

CA SIBIU CENTRU DE AFACERI
SIBIU

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:011523; 210117;

270501; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  
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PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2014 04451
(151) 13/08/2012
(732) WEETABIX LIMITED, Weetabix

Mills Burton Latimer Kettering, ,
NN15 5JR NORTHANTS REGATUL
UNIT 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALPEN

(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 şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜




