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Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08063 04/12/2014 BADARAU N IONEL PFA TOURISTE BRANCHE

2 M 2014 08243 15/12/2014 CLUBUL SPORTIV NOMAD
MULTISPORT

NoMad

3 M 2014 08280 14/12/2014 TOFAN ION VASILE V VAULT

4 M 2014 08356 15/12/2014 ING Groep N.V.
ING Bank N.V. Amsterdam
Bucharest Branch

ING Bazar

5 M 2014 08371 13/12/2014 MIHALE CONSTANTIN Mariboro

6 M 2014 08372 13/12/2014 S.C. STRATEG CONSULTING
S.R.L.

Romana G. Urmanczy COUTURE

7 M 2014 08373 13/12/2014 S.C. STRATEG CONSULTING
S.R.L.

Urmanczy

8 M 2014 08375 14/12/2014 WORWAG PHARMA GmbH & CO.
KG

A.P.A.R.A Antifibrotic ProtecÛie
Antioxidant Regenerare
Antiinfllamator

9 M 2014 08376 15/12/2014 MACESARU-SZORENYI CIPRIAN
GHEORGHE PFA

Editura Next Page

10 M 2014 08377 15/12/2014 ENACHESCU VLAD Gelato D'Amore

11 M 2014 08378 15/12/2014 RISE SPEDITION S.R.L. klf - kidslovefashion.ro

12 M 2014 08379 15/12/2014 ADVANCED STUDIES AND
RESEARCH CENTER S.R.L.

TERRASIGNA

13 M 2014 08380 15/12/2014 S.C. EDITURA ORIZONTURI
S.R.L.

EDITURA JURIDIC{

14 M 2014 08381 15/12/2014 S.C. THOR DEFENSE SYSTEMS
S.R.L.

Thor Defense Systems

15 M 2014 08382 15/12/2014 COTTA CLAUDIA CLAUDIA COTTA Teatrul la/prin
Telefon www.claudiacotta.com

16 M 2014 08383 15/12/2014 SCHWARTZ DORIAN SAM Saint Lukas

17 M 2014 08384 15/12/2014 TRANSENERGO COM S.A. TRANSENERGO
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18 M 2014 08385 15/12/2014 SONASHI LIGHT & SOUND S.R.L. TEMEISHENG

19 M 2014 08386 15/12/2014 DR. AUGUST OETKER
NAHRUNGSMITTEL KG

Momente

20 M 2014 08387 15/12/2014 S.C. OMFAL EDUCAÚIONAL
S.R.L.

OMFAL EDUCAÚIONAL

21 M 2014 08388 15/12/2014 SOMES ARIES COOPERATIVA
AGRICOLA

NOSOLI

22 M 2014 08389 15/12/2014 S.C. HIT ROM GMBH
PRODCONSTRIMPEX S.R.L.

HIT-ROM c|ldura inteligent|

23 M 2014 08390 15/12/2014 S.C. SALBAC S.R.L. AMBASADOR

24 M 2014 08391 15/12/2014 S.C. LERISCOM S.R.L. SCHIK Exact stilul meu.

25 M 2014 08392 15/12/2014 S.C. MANUFACTURA
TURNU-MAGURELE S.R.L.

ALTFEL FASHION

26 M 2014 08393 15/12/2014 S.C. AZOTAT TURNU S.R.L. Azotat Turnu

27 M 2014 08394 15/12/2014 S.C. LPG STAR ENERGY S.R.L. INSTACARD

28 M 2014 08395 15/12/2014 S.C. SARIA SOFT DESIGN S.R.L. SARIA you will love it !

29 M 2014 08397 15/12/2014 JUDEÚUL ALBA PRIN CONSILIUL
JUDEÚEAN ALBA

CENTRUL CULTURAL CASTEL
SÂNCRAI

30 M 2014 08398 15/12/2014 S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

FOCUS DIN INIMA ROMANIEI

31 M 2014 08399 15/12/2014 S.C. PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

APEL DE URGENTA

32 M 2014 08400 15/12/2014 S.C. COLINA VERDE
APARTHOTEL S.A.

BABYLON ROUGE gentlemen's
club-spa-wellness-beauty care

33 M 2014 08401 15/12/2014 S.C. COLINA VERDE
APARTHOTEL S.A.

DOLCE& AMARO gentlemen's
club-spa-wellness-beauty care

34 M 2014 08402 15/12/2014 S.C. VECTHOR DIGITAL S.R.L. CLUJ CITY APP

35 M 2014 08403 15/12/2014 S.C. MERT S.A. HAPPY FACE

36 M 2014 08404 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT DOYO
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37 M 2014 08405 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT MAXI GUM

38 M 2014 08406 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT TOPJELLY

39 M 2014 08407 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT MOZAIK

40 M 2014 08408 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT URSULEÚI

41 M 2014 08409 15/12/2014 PAPADOPOL IOANA CANTEC PENTRU TISHA

42 M 2014 08410 15/12/2014 PAPADOPOL IOANA MINIARTSHOW

43 M 2014 08411 15/12/2014 S.C. CONACUL CEPTURA S.R.L. Conacul din Ceptura

44 M 2014 08412 15/12/2014 COMPANIA NAÚIONAL{ POÔTA
ROMÂN{ S.A.

POST COLLECT

45 M 2014 08413 15/12/2014 S.C. EXPRESION C&M S.R.L. CONTROL

46 M 2014 08414 15/12/2014 S.C. EXPRESION C&M S.R.L. alt shift

47 M 2014 08415 15/12/2014 S.C. EXPRESION C&M S.R.L. shift

48 M 2014 08416 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT BITURBO

49 M 2014 08417 15/12/2014 S.C. MERT S.A. MERT MEGA
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(210) M 2014 08063
(151) 04/12/2014
(732) BADARAU N IONEL PFA, Str.

Grădinari nr. 27, bl. B1, sc. F, ap. 1,
et. 4, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

TOURISTE BRANCHE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08243
(151) 15/12/2014
(732) CLUBUL SPORTIV NOMAD

MULTISPORT, Str. Frumoasă nr. 6,
judeţul Ilfov, 077015, BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

NoMad

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08280
(151) 14/12/2014
(732) TOFAN ION VASILE, Str. Mamaia

nr. 68, bl. 4, sc. B, et. 1, ap. 31, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

V VAULT
(591) Culori revendicate:negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

240109; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase.
36 Afaceri monetare, operaţiuni de schimb
valutar, servicii oferite de casă de amanet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08371
(151) 13/12/2014
(732) MIHALE CONSTANTIN, Str.

Mercur nr. 17, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Mariboro
  
(531) Clasificare Viena:270502;  

(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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08372
(151) 13/12/2014
(732) S.C. STRATEG CONSULTING

S.R.L., Str. Jupiter nr. 1, ap. 25,
judeţul Cluj, 400492, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Romana G. Urmanczy COUTURE

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

clase:
24 Ţesături.
25 Îmbrăcăminte .

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08373
(151) 13/12/2014
(732) S.C. STRATEG CONSULTING

S.R.L., Str. Jupiter nr. 1, ap. 25,
judeţul Cluj, 400492, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
24 Ţesături.
25 Îmbrăcăminte .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08375
(151) 14/12/2014
(732) WORWAG PHARMA GmbH &

CO. KG, Str. Calwer nr. 7, 71034,
Böblingen GERMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

A.P.A.R.A Antifibrotic Protecţie
Antioxidant Regenerare Antiinfllamator

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  

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

5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente alimentare pentru oameni.
35 Publicitate, reclamă, promovare de
produse, campanii de promovare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08356
(151) 15/12/2014
(732) ING Groep N.V., Bijlmerplein 888, ,

AMSTERDAM NETHERLANDS 
(732) ING Bank N.V. Amsterdam

Bucharest Branch, Str. Iancu de
Hunedoara nr. 48, parter - et. 12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ING Bazar

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270504; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08381
(151) 15/12/2014
(732) S.C. THOR DEFENSE SYSTEMS

S.R.L., Str. Rafinorilor nr. 4, camera
E5, Judeţul Prahova, 100521,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Thor Defense Systems

(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

260118; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08408
(151) 15/12/2014
(732) S . C .  M E R T  S . A . ,  Şo s .

Bucureşti-Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI 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)

MERT URSULEŢI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08409
(151) 15/12/2014
(732) PAPADOPOL IOANA, Str.

Lujerului nr. 10, bl. 1A, sc. 2, ap. 95,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANTEC PENTRU TISHA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08410
(151) 15/12/2014
(732) PAPADOPOL IOANA, Str.

Lujerului nr. 10, bl. 1A, sc. 2, ap. 95,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINIARTSHOW

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08411
(151) 15/12/2014
(732) S.C. CONACUL CEPTURA S.R.L.,

Şos. Fundeni nr. 260-262, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Conacul din Ceptura
  
(531) Clasificare Viena:050710; 070109;

070111; 270508;  

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

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;
viţă de vie; struguri proaspeţi.

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; must; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin;
băuturi alcoolice pe bază de vin.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzare engros şi
en detail; vânzare engros şi en detail a tuturor
produselor aflate în lista alfabetică a claselor
29, 30, 31, 32, 33 şi 34, a vinului, mustului şi
a produselor pe bază de vin şi must; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a produselor
viticole, băuturilor alcoolice (inclusiv bere),
precum şi a tuturor produselor aflate în lista
alfabetică a claselor 29, 30, 31, 32, 33 şi 34
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, Internetului sau al
emisiunilor de teleshopping; organizare de
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
43 Servicii de restaurant; cazare temporară;
pensiuni; canfenele; vinărie (servicii de
restaurant); servicii de camping; catering de
alimente şi băuturi; hosteluri; rezervări
hoteliere; moteluri; închirierea sălilor de
şedinţă; snack-bar-uri; restaurante cu
autoservire; rezervări de locuinţe temporare;
cantine.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (inclusiv cele
referitoare la plantarea şi întreţinerea viilor)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08412
(151) 15/12/2014
(732) COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA

ROMÂNĂ S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
etaj P, et. 3-11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POST COLLECT

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1795C), albastru (Pantone 7461C)

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270508;

290112;  

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

39 Servicii privind livrarea de produse şi
mărfuri prin comandă on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08413
(151) 15/12/2014
(732) S.C. EXPRESION C&M S.R.L., Str.

General Eremia Grigorescu nr. 17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CONTROL

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

270508;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele, restaurante cu autoservire,
snack-baruri, cafele-baruri; servicii oferite sau
asociate cu funcţionarea şi francizarea
restaurantelor şi altor stabilimente sau
facilităţi legate de desfacerea hranei şi
băuturilor preparate pentru consum;
prepararea şi vânzarea mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08414
(151) 15/12/2014
(732) S.C. EXPRESION C&M S.R.L., Str.

General Eremia Grigorescu nr. 17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

alt shift

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele, restaurante cu autoservire,
snack-baruri, cafele-baruri; servicii oferite sau
asociate cu funcţionarea şi francizarea
restaurantelor şi altor stabilimente sau
facilităţi legate de desfacerea hranei şi
băuturilor preparate pentru consum;
prepararea şi vânzarea mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08415
(151) 15/12/2014
(732) S.C. EXPRESION C&M S.R.L., Str.

General Eremia Grigorescu nr. 17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

shift

(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele, restaurante cu autoservire,
snack-baruri, cafele-baruri; servicii oferite sau
asociate cu funcţionarea şi francizarea
restaurantelor şi altor stabilimente sau
facilităţi legate de desfacerea hranei şi
băuturilor preparate pentru consum;
prepararea şi vânzarea mâncărurilor gătite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08416
(151) 15/12/2014
(732) S . C .  M E R T  S . A . ,  Şo s .

Bucureşti-Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI 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)

MERT BITURBO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08417
(151) 15/12/2014
(732) S.C.  MERT S.A. ,  Şos .

Bucureşti-Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI 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)

MERT MEGA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08387
(151) 15/12/2014
(732) S.C. OMFAL EDUCAŢIONAL

S.R.L., Str. Eroilor nr. 35, mansardă,
bl. D1, ap. 7, Judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

OMFAL EDUCAŢIONAL

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

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

290115;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
15 Instrumente muzicale.
16 Hâtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn

(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; intruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08388
(151) 15/12/2014
(732) SOMES ARIES COOPERATIVA

AGRICOLA, Str. Libertăţii nr. 335,
Judeţul Cluj, , APAHIDA
ROMANIA 

(540)

NOSOLI

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

29 Carne, peşte, păsări de vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
comerţ import-export; lucrări de birou;
publicitate; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08376
(151) 15/12/2014
(732) M A C E S A R U - S Z O R E N Y I

CIPRIAN GHEORGHE PFA, Str.
Aleea Zorelelor, nr. 6, bl. M11, et. 2,
ap.  15,  sector  6,  061185,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Editura Next Page

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

35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
41 Publicare brosuri, cărţi şi reviste; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08377
(151) 15/12/2014
(732) ENACHESCU VLAD, Str. Erou

Iancu Nicolae nr. 115P, judetul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Gelato D'Amore

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 050914;

270508; 290115;  

(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,
îngheţate; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08389
(151) 15/12/2014
(732) S.C. HIT ROM GMBH

PRODCONSTRIMPEX S.R.L.,
Şoseaua Giurgiului nr. 14, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HIT-ROM căldura inteligentă

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08390
(151) 15/12/2014
(732) S.C. SALBAC S.R.L., Calea Moineşti

nr. 16, judeţul Bacău, , BACĂU
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)

AMBASADOR

(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 08391
(151) 15/12/2014
(732) S.C. LERISCOM S.R.L., Str. Prof.

Ioan Rus nr. 23E, ap. 1, Comuna
Floreşti, Judeţul Cluj, , SAT
FLOREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SCHIK Exact stilul meu.

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
 
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

290113;  

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

35 Servicii de administrare, de publicitate,
de marketing şi de promovare pentru saloane
de coafură şi înfrumuseţare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu produse
cosmetice şi de înfrumuseţare.
41 Programe de educaţie şi formare
profesională pentru coafură, frizerie,
cosmetică, manichiură şi pedichiură; cursuri
de cosmetică; seminarii de pregatire în
tehnicile de coafură, manichiură, pedichiură
şi machiaj; organizarea şi susţinerea de
traininguri, conferinţe, seminarii,
evenimente în domeniul îngrijirii şi
înfrumuseţării.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni; servicii furnizate
de saloane de coafură şi înfrumuseţare;
servicii de manichiură şi de pedichiură;
servicii asigurate de machiori; servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni); servicii de cosmetică; electroliză
cosmetică; tratamente cosmetice pentru păr,
ten şi corp; servicii de masaj; servicii de
solar; servicii de saună; servicii SPA;
servicii de aromaterapie; consultanţă în
domeniul cosmeticii; servicii de consultanţă
în domeniul frumuseţii cu privire la
selectarea şi utilizarea de cosmetice, produse
de înfrumuseţare, produse de îngrijire
personală şi produse pentru corp şi
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08397
(151) 15/12/2014
(732) J U D EŢU L  A L B A  P R I N

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1, Jud.
Alba, 510118, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

CENTRUL CULTURAL CASTEL
SÂNCRAI

 
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  

(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,
pietre preţioase, ceasuri, insigne din metale
preţioase, medalii. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri,
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere

tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08398
(151) 15/12/2014
(732) S.C. PRIMA BROADCASTING

GROUP S.R.L., Bd. Dimitrie
Pompei, Nr. 9-9A, clădirea 20, Et.8,
sector 2, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

FOCUS DIN INIMA ROMANIEI

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08378
(151) 15/12/2014
(732) RISE SPEDITION S.R.L., B-dul

Gheorghe Şincai, nr. 14, bl. 11, sc. C,
et. 1, ap. 69, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

klf - kidslovefashion.ro
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08399
(151) 15/12/2014
(732) S.C. PRIMA BROADCASTING

GROUP S.R.L., Bd. Dimitrie
Pompei, Nr. 9-9A, clădirea 20, Et.8,
sector 2, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

APEL DE URGENTA

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08392
(151) 15/12/2014
(732) S . C .  M A N U F A C T U R A

TURNU-MAGURELE S.R.L., Şos.
Alexandriei nr. 16A, Judeţul
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

ALTFEL FASHION

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;  

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

24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Accesorii pentru îmbrăcăminte; articole de
cusut; articole decorative din materiale textile;
pasmanterie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
ţesăturilor şi produselor textile necuprinse în
alte clase; a articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, a articolelor pentru acoperirea
capului; a accesoriilor pentru îmbrăcăminte; a
articolelor de cusut; articolelor decorative din
materiale textile; pasmanterie; permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitatea si promovarea acestor
produse; servicii de import-export;
comercializarea prin lanţ de magazine a

ţesăturilor şi produselor textile necuprinse în
alte clase; a articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, a articolelor pentru acoperirea
capului; a accesoriilor pentru îmbrăcăminte;
a articolelor de cusut; a articolelor
decorative din materiale textile;
pasmanterie; exceptând transportul acestora;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe Internet; expoziţii comerciale
şi servicii expoziţionale; organizarea de
expoziţii comerciale; organizarea de târguri,
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii
online pe Internet; servicii de comerţ
electronic şi anume furnizare de informaţii
despre produse prin reţea de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare.
40 Modificarea articolelor de îmbrăcăminte;
aplicarea finisajelor la textile; tăierea
ţesăturilor; croitorie şi confecţii la comandă;
vopsirea ţesăturilor; tivirea ţesăturilor;
broderie; tighelire; prepararea şi tratarea
textilelor; aplicarea de capturşeli pe piele;
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte;
impermeabil izarea art icolelor de
vestimentaţie; imprimarea de motive pe
ţesături; imprimarea după tipar de materiale
textile; îngustarea articolelor de
îmbrăcăminte; matlasare la comandă;
matlasarea ţesăturilor; presarea la cald a
articolelor de îmbrăcămintei; retuşarea
articolelor de îmbrăcăminte, serigrafie,
servicii de croitorie, servicii de fabricaţie
sub contract; ţesătorie, vopsitorie de ţesături
sau a articolelor de îmbrăcăminte.
42 Servicii de design vestimentar, servicii de
design textil, design de accesorii de moda,
servicii de consultanţă în design
vestimentar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08400
(151) 15/12/2014
(732) S . C .  C O L I N A  V E R D E

APARTHOTEL S.A., Str. Colinelor
nr. 68, judeţul Bihor, 410156,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BABYLON ROUGE gentlemen's
club-spa-wellness-beauty care

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), roz (pantone 812C), violet
(pantone 2592C), gri (pantone 444C)

  
(531) Clasificare Viena:090313; 270508;

290114;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, terasă şi
piscină; servicii de cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08401
(151) 15/12/2014
(732) S . C .  C O L I N A  V E R D E

APARTHOTEL S.A. ,  Str .
Colinelor nr. 68, judeţul Bihor,
410156, ORADEA ROMANIA 

(540)

DOLCE& AMARO gentlemen's
club-spa-wellness-beauty care

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), negru (pantone Black C),
violet (pantone 2592C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică, terasă şi
piscină; servicii de cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08402
(151) 15/12/2014
(732) S.C. VECTHOR DIGITAL S.R.L.,

Str. Florilor nr. 18, judeţul Sibiu, ,
SURA MARE ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

CLUJ CITY APP

(591) Culori revendicate:gri (pantone
4244C,7540C), roşu (pantone Bright
Red)

  
(531) Clasificare Viena:020723; 070124;

290113;  

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

9 Software, softuri educative, aplicaţii
software; software pentru jocuri, software de
comunicaţii, drivere pentru software, software
video interactiv, software de calculator,
software de decodare, suporturi magnetice
pentru software; software de reprezentare
tabelară; software pentru comprimarea
datelor; software de realitate virtuală; software
de calculator pentru codificare; software de
grafică pe calculator; pachete de software de
calculator; software de preluacrare a datelor;
software pentru operare lan (reţea locală) şi
wan (reţea de zonă extinsă); instrucţiuni de

operare şi utilizare stocate în format digital
pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau cd-rom-uri ori alte
suporturi electronice; compact discuri
(memorie doar citire) comparatoare;
programe de jocuri pe computer; programe
înregistrare operate pe computere; programe
pentru computer (software descărcabil);
software înregistrat pentru computere;
publicaţii electronice descărcabile; medii de
date optice; programe de operare a
computerului înregistrate; computere tip
notebook; platforme magnetice pentru
software; software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice.
35 Compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul fişierelor
computerizate; publicarea textelor
publicitare; publicitate; agenţii de
publicitate; pregătirea secţiunilor
publicitare; închirierea de material
publicitare; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; închirierea
spaţiilor publicitare; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail;
formare profesională; servicii online de
prelucare a datelor; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii; servicii
de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet;
publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice.
38 Închirierea timpului de acces la reţelele
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globale de computere; transmisii de
televiziune, televiziune prin cablu,
transmisiune prin radio; transmisiune de
comunicaţii cu telefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin telefon;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electronice
(servicii de telecomunicaţii); postă
electronică; transmisie prin facsimil;
informaţii despre telecomunicaţii; poştă
electronică; transmiterea mesajelor; servicii de
telefon sau alte mijloace de comunicare
electronică; furnizarea accesului la bazele de
date; furnizarea camerelor de chat pe internet;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; asigurarea conexiunii
de telecomunicaţii la o reţea globală de
computere; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
închirierea aparatelor de fascimil; închirierea
aparatelor de transmisie a mesajelor; închierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; comunicaţii prin
telefon; transmisia de fişiere digitale;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator; servicii de poştă vocală; servicii
de transfer; transmisie wireless; transmisie de
software de divertisment interactiv; furnizarea
se servicii de protocol de aplicaţii fără fir
inclusiv pentru cei care folosesc un canal de
comunicaţii securizat.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consiliere si
consultanta privind aplicaţiile pentru reţelele
de calculatoare; servicii tehnice pentru
aplicaţii la sistemele informatice mari si
mijlocii; servicii de consultanta in materie de
aplicaţii informatice de planificare;
consultanta in materie de testare a sistemelor

de aplicaţii informatice; consultanta
program computerizată; duplicarea
programelor de computer închirierea de
computere; consultanţă de software
computerizat; design de software pentru
(computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţă software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de
computer; design pentru sistemele de
computer; servicii de protecţie anti-virus
pentru computere; schiţarea construcţiilor
digitale; consultanţă în software de
computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea de soluţii aplicaţii software de
calculator; hardware-ului pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţă website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică);
design de sisteme de computer; duplicarea
programelor de computer; găzduirea
site-urilor web; instalarea software-ului
computerizat; crearea şi mentenanţă
website-urilor pentru alţii; mentenanţă
software-urilor de program; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; servicii de protecţie anti-virus
pentru computer; servicii de motoare de
căutare pe internet; recuperarea datelor
computerizate; închirierea computerelor;
închiriere a software-ului de computer;
închirierea serverelor web; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; servicii de motoare
de căutare pe internet; închirierea serverelor
web; design de software pentru computere;
închirieres aplicaţii informatice; închirierea
software-urilor de computere; actualizarea
software-ului de computere; studii de
proiecte tehnice; expertizare; creare,
elaborare, instalare, întreţinere, inginerie de
software, calibrare, eliminarea erorilor şi
rezolvarea problemelor de hardware şi
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software pentru computere; software ca
serviciu (saas); scriere de software pentru
calculator; servicii de personalizare de
software; coperire de software de calculator;
configurare de software de calculator;
actualizarea software-ului pentru computer;
întreţinere şi reparare de software; servicii de
consultanţă pentru software; controlul calităţii
privind software-ul de calculator; studii de
proiecte tehnice, studii de fezabilitate privind
domeniul hardware-ului şi software-ului de
calculator; dezvoltare de software pentru
conversia de date şi conţinut multimedia între
diferite protocoale furnizare de servicii de
aplicaţii informatice (asp) şi anume găzduire
de aplicaţii software de calculator pentru terţi,
furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; furnizare de acces temporar
la un software online, care nu poate fi
descărcat în vederea utilizării în procesele de
editare şi imprimare; furnizare de acces
temporar la un software de calculator care nu
poate fi descărcat, în vederea urmăririi
coletelor prin reţele de calculator, intraneturi
şi internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08379
(151) 15/12/2014
(732) ADVANCED STUDIES AND

RESEARCH CENTER S.R.L., Str.
Zizin nr. 1, bl. F10C, sc. 4, et. 1, ap.
104, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

TERRASIGNA

(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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);
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08403
(151) 15/12/2014
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMAŢI 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)

HAPPY FACE

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

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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08404
(151) 15/12/2014
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos.

Bucureşti Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI 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)

MERT DOYO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 13-15/12/2014

(210) M 2014 08405
(151) 15/12/2014
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMAŢI 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)

MERT MAXI GUM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08380
(151) 15/12/2014
(732) S.C. EDITURA ORIZONTURI

S.R.L., Bd. Libertăţii nr. 4, bl. 117,
et. 7, ap. 20, Biroul 1, sector 4,
040128, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA JURIDICĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08406
(151) 15/12/2014
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos.

Bucureşti Urziceni nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI 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)

MERT TOPJELLY

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

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);
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mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08407
(151) 15/12/2014
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMAŢI 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)

MERT MOZAIK

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08382
(151) 15/12/2014
(732) COTTA CLAUDIA, Str. Şipotul

Fântânilor nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER
DE TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

CLAUDIA COTTA Teatrul la/prin
Telefon www.claudiacotta.com

 
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08383
(151) 15/12/2014
(732) SCHWARTZ DORIAN SAM, B-dul

Libertăţii nr. 1, bl. A1, sc. 2, et. 7, ap.
43, sector 4, 040127, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Saint Lukas

(591) Culori revendicate:roşu, cenuşiu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;

270519; 290113;  

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

44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08384
(151) 15/12/2014
(732) TRANSENERGO COM S.A., The

Grand Offices- Calea 13 Septembrie,
nr. 90, et. 2, ap. 2.01, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRANSENERGO

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

290104;  

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

35 Import-export de energie electrică,
servicii de asistenţă şi consultanţă în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic.
39 Furnizare şi distribuţie de energie
electrică.
40 Productie de energie electrică.
42 Consiliere în domeniul energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08393
(151) 15/12/2014
(732) S.C. AZOTAT TURNU S.R.L., Str.

Gen. David Praporgescu bl. Y5, sc. C,
et. 1, ap. 33, Judeţul Teleorman,
145200, TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

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

(540)

Azotat Turnu
(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:070106; 260118;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08385
(151) 15/12/2014
(732) SONASHI LIGHT & SOUND

S.R.L., Şos Bucureşti-Urziceni nr.
16, Pavilion P6, stand nr. 3, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

TEMEISHENG

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

35 Servicii de import şi comercializare de:
aparatură electrocasnică, radiocasetofoane şi
orice alte aparate de înregistrare, transmitere
şi reproducerea sunetului sau/şi a imaginii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08394
(151) 15/12/2014
(732) S.C. LPG STAR ENERGY S.R.L.,

Str. Ing. Dumitru Zossima nr. 76, et.
2, ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INSTACARD

(591) Culori revendicate:albastru închis,
bleu (pantone 7460 C), verde
deschis (pantone 376 C), verde
deshis (pantone 396 C), albastru
(pantone 654 C)

  
(531) Clasificare Viena:200516; 270508;

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

4 Benzină, carburanţi, ulei diesel, combustibil,
gaz carburant, motorină, gazolină, petrol,
amestecuri de combustibili, ulei combustibil,
ulei industrial, combustibil de aprindere, gaz
pentru aprindere, ulei de motor, gaz petrolier,
ţiţei brut sau rafinat, gaze solidificate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08386
(151) 15/12/2014
(732) D R .  A U G U S T  O E T K E R

NAHRUNGSMITTEL KG, Str.
Lutterstrasse, nr. 14,, 33617,
BIELEFELD GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Momente

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

29 Produse din iaurt şi branză de vaci;
deserturi, în principal din lapte şi/sau din
produsele lactate menţionate anterior, inclusiv
cu adaos de preparate din fructe şi/sau fructe
proaspete şi/sau aditivi de aromatizare şi/sau
arome şi/sau ciocolată.
30 Budinci gata preparate, spume (mousse),
jeleuri gata preparate, jeleuri cu fructe gata
preparate, deserturi, în principal din gris şi/sau
făină, inclusiv cu adaos de preparate din fructe
şi/sau fructe proaspete şi/sau aditivi de
aromatizare şi/sau arome şi/sau ciocolată;
sosuri dulci gata preparate, praf de budincă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08395
(151) 15/12/2014
(732) S.C. SARIA SOFT DESIGN

S.R.L., Str. Muşatini nr. 7, bl. N12,
sc. B, et. 4, ap. 20, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

SARIA you will love it !

(591) Culori revendicate:mov, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

270519; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar, invitaţii, invitaţii tipărite, carnet cu
invitaţii detaşabile pentru petreceri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
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tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software; design grafic, vizual, de ambalaje,
de modele; design de rochii de mireasă;
design de grădină, peisagistic; creare de
design de produse de consum; design de
invitaţii (de botez sau de nuntă) evenimente;
planificarea petrecerilor (distracţie).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură, aranjamentul
florilor; servicii de artă florală, grădinărit,
amenajare peisagistică , amenajarea

g r ă d i n i l o r ,
florărie.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

˜˜˜˜˜˜˜


