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Cereri Mărci publicate îndata de 20.02.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00923
13/02/2014 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. LOLLY CAKE

2 M 2014
00927

13/02/2014 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. BONJOUR

3 M 2014
00938

13/02/2014 MITREA ŞTEFAN LUCIAN VIP BOOKING

4 M 2014
00947

13/02/2014 PASOL MADALINA MARIANA institutul de arte

5 M 2014
00948

13/02/2014 SERBANESCU COSMIN
MARCEL

INSTITUTUL DE CONTROL
INTERN

6 M 2014
00949

13/02/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Kiss Blitz

7 M 2014
00950

13/02/2014 S.C. DANGER'S TEAM GRUP
S.R.L.

ACADEMIA DE FITNESS

8 M 2014
00952

13/02/2014 BikeFun Hungary Kft. BIKEFUN www.bikefun.eu

9 M 2014
00953

13/02/2014 22 DB PERSONAL STYLIST
S.R.L.

MAIDANA BY DANA BUDEANU

10 M 2014
00954

13/02/2014 DOBRINCU NARCISA TAKE OUT

11 M 2014
00955

13/02/2014 S.C. ELECTRO STAR S.R.L. CANALUX

12 M 2014
00956

13/02/2014 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. SATIN

13 M 2014
00957

13/02/2014 BERTZI ALEXANDRU OMUL CU CHITARA

14 M 2014
00958

13/02/2014 JUDETUL IASI PRIN
CONSILIUL JUDETEAN IASI

VESTEA JUDEŢULUI ZIAR EDITAT
DE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

15 M 2014
00959

13/02/2014 S.C. EUROIL S.R.L. EUROPA

16 M 2014
00960

13/02/2014 COMUNA GOTTLOB LUBENIŢA DE GOTTLOB

17 M 2014
00961

13/02/2014 S.C. GRUPPO DAMIDIO S.A. GD GRUPPO DAMIDIO

18 M 2014
00962

13/02/2014 S.C. EZZO DESIGN S.R.L. ezzo Ambiental design
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19 M 2014
00963

13/02/2014 STĂNEI ADRIAN smartadLIVE

20 M 2014
00964

13/02/2014 VALMARY PATRICK JEAN-LUC aider AGRICULTURE INTEGREE
DURABLE ECONOMIQUEMENT
RENTABLE

21 M 2014
00965

13/02/2014 ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA

VALOAREA ORIUNDE ESTE EA

22 M 2014
00966

13/02/2014 BERGENBIER S.A CUPA PRIETENIEI BERGENBIER

23 M 2014
00967

13/02/2014 GHEORGHE ANDREI DIUD

24 M 2014
00968

13/02/2014 STILISSIMO ART&DESIGN
S.R.L.

CASACULEDURI

25 M 2014
00969

13/02/2014 XEO TRADE S.R.L. XEO world's most powerful
e-cigarette

26 M 2014
00970

13/02/2014 S.C. LUNCH BOX S.R.L. GREEN BOX

27 M 2014
00971

13/02/2014 CAPISIZU ANA ASOCIAŢIA MEDICALĂ ROMÂNĂ
DE REABILITARE SF. LUCA

28 M 2014
00972

13/02/2014 S.C. LEON SECURITY
PROTECT S.R.L.

LEON SECURITY

29 M 2014
00973

13/02/2014 BOLGAR ANABELA-IOANA Anabelle

30 M 2014
00974

13/02/2014 S.C. SVETLANA S.R.L. EFFECT BODY SHAPING Let's talk
about you!

31 M 2014
00975

13/02/2014 S.C. SENIC COM S.R.L. POPSHOW

32 M 2014
00976

13/02/2014 S.C. SENIC COM S.R.L. POP SHOW

33 M 2014
00977

13/02/2014 S.C. ZAO MEDIA S.R.L. ZAO

34 M 2014
00978

13/02/2014 COMAN RALUCA AMOROSA

35 M 2014
00979

13/02/2014 S.C. F64 STUDIO S.R.L.

36 M 2014
00980

13/02/2014 S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. AUTOPRIMA SERV
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37 M 2014
00981

13/02/2014 S.C. F64 STUDIO S.R.L. pixelpedia
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(210) M 2014 00923
(151) 13/02/2014
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

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

(540)

LOLLY CAKE

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,
galben

(531) Clasificare Viena:020901; 270507;
270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00927
(151) 13/02/2014
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

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

(540)

BONJOUR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00938
(151) 13/02/2014
(732) MITREA ŞTEFAN LUCIAN, Şos.

Cernica nr. 75, Vila Sofia, judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

VIP BOOKING
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(591) Culori revendicate:negru, ciclamen
(531) Clasificare Viena:020109; 020116;

020125; 260201; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri (inclusiv înregistrate); DVD-uri
(inclusiv înregistrate); Blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, SD, SDHC, SDXC,
Micro SD, Micro SDHC, memory stick);
HDD-uri (inclusiv externe), suporturi media
(memorii), discuri optice (inclusiv
înregistrate), discuri magnetice (inclusiv
înregistrate), casete video şi audio (inclusiv
înregistrate).
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; reviste, almanahuri,
albume, afişe, cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii,
reviste, reprezentări şi reproduceri grafice,
semne de carte, serveţele de masă din hârtie,
tipărituri, ziare, reviste de benzi desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apararea
urechilor, bandane, sandale de baie, chiloţi de
baie, costume de baie, articole de
îmbracaminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp), corsete,

costume, costume de bal mascat, cozoroace,
cravate, desuuri, eşarfe, espadrile, fulare,
fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de stradă,
impermeabile, încălţăminte sport, încălţăminte
de plajă, mantouri, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), jupoane, lenjerie de corp,
pălării, paltoane, papuci, pardesie, pelerine,
pijamale, pulovere, rochii, şaluri, sandale,
şube, şosete, tricouri, veste, uniforme, sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agentii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronică publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comercială pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzarilor pentru terţi,
relaţii publice, publicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe internet, publicitate radiofonică şi
televizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiouri de cinema,
servicii de cluburi, servicii de compoziţie
muzicală, organizare de concursuri (educaţie
sau divertisment), organizare şi dirijare de
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concerte, servicii de discotecă, informaţii în
materie de divertisment, divertisment
radiofonic şi televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decât
textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentare de spectacole live,
servicii de studiouri de înregistrare, studiouri
de cinema, subtitrare, servicii pentru
organizarea timpului liber, producţie
muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00969
(151) 13/02/2014
(732) XEO TRADE S.R.L., Str. Baicului

nr. 80, corp C37, et. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

XEO world's most powerful e-cigarette

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

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00970
(151) 13/02/2014
(732) S.C. LUNCH BOX S.R.L., Bd. 21

Decembrie 1989 nr. 128-130, judeţul
Cluj, 400604, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

GREEN BOX

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00971
(151) 13/02/2014
(732) CAPISIZU ANA, Bdul. Libertăţii nr.

20, bl. 103, sc. 1, et. 3, ap. 7, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA MEDICALĂ ROMÂNĂ DE
REABILITARE SF. LUCA

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050101; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00972
(151) 13/02/2014
(732) S.C. LEON SECURITY PROTECT

S.R.L., Str. Alexandru Conduratu nr.
11, parter, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

LEON SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
45 Servicii de pază şi protecţie pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00947
(151) 13/02/2014
(732) PASOL MADALINA MARIANA,

Cetăţean român cu domiciliu în
GERMANIA, Mommsenstr. 59,
10629, BERLIN ROMANIA 

(540)

institutul de arte

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00950
(151) 13/02/2014
(732) S.C. DANGER'S TEAM GRUP

S.R.L., Str. Şelimberg nr. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA DE FITNESS

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:020123; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00973
(151) 13/02/2014
(732) BOLGAR ANABELA-IOANA, Str.

Carpaţi nr. 91, bl. D22, sc. A, et. 1, ap.
1, Judeţul Argeş, , CÂMPULUNG
ROMANIA 

(540)

Anabelle

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00974
(151) 13/02/2014
(732) S.C. SVETLANA S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 35, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EFFECT BODY SHAPING Let's talk
about you!

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
44 Servicii de tratamente corporale şi faciale,
împachetări, epilare definitivă, bronzare
organică, modelare corporală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00952
(151) 13/02/2014
(732) BikeFun Hungary Kft., str.

Asztalosipar nr. 1-3,, H-1211,
BUDAPESTA UNGARIA 

(540)

BIKEFUN www.bikefun.eu

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00953
(151) 13/02/2014
(732) 22 DB PERSONAL STYLIST

S.R.L., Aleea Teisani nr. 80, parter,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAIDANA BY DANA BUDEANU

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

clase:
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25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00975
(151) 13/02/2014
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vîlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

POPSHOW

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00976
(151) 13/02/2014
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vîlcii nr. 247, jud. Dolj, 1100,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

POP SHOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00958
(151) 13/02/2014
(732) JUDETUL IASI PRIN CONSILIUL

JUDETEAN IASI, B-dul Ştefan cel
Mare şi Sfânt, nr. 69, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

VESTEA JUDEŢULUI ZIAR EDITAT
DE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:011725; 030301;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale

colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00948
(151) 13/02/2014
(732) S E R B A N E S C U  C O S M I N

MARCEL, Str. Constantin Dobrescu
nr. 2, bl.B10, sc. B, ap. 13, judeţul
Argeş, 110432, PITEŞTI ROMANIA

(540)

INSTITUTUL DE CONTROL INTERN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00961
(151) 13/02/2014
(732) S.C. GRUPPO DAMIDIO S.A., Str.

Demetriade nr. 15, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA 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)

GD GRUPPO DAMIDIO

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00962
(151) 13/02/2014
(732) S.C. EZZO DESIGN S.R.L., Str.

Martir Ioan Stanciu nr. 3, sc. C, ap. 12,
Jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
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)

ezzo Ambiental design

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse în data de 13.01.2014

13

(210) M 2014 00977
(151) 13/02/2014
(732) S.C. ZAO MEDIA S.R.L., Sat

Cotărgaşi nr. 341, Judeţul Suceava, ,
ORAŞ BROŞTENI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ZAO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine proprii en gros
şi/sau en detail, outlet-uri, mall-uri,

hiperrmarket-uri, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice; servicii de import export.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00979
(151) 13/02/2014
(732) S.C. F64 STUDIO S.R.L., Str.

Vigilenţei nr. 7, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENTIE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:050101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, 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); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, referitor la clasele 9 şi 16.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00963
(151) 13/02/2014
(732) STĂNEI ADRIAN, Str. Baba Novac

nr .  29 ,  jud .  Cons tan ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

smartadLIVE

(591) Culori revendicate:orange (pantone
717C), albastru (pantone 3005C)

(531) Clasificare Viena:260101; 270508;
290112;  

(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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00980
(151) 13/02/2014
(732) S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.,

Str. Nicolae Iorga nr. 20 (camera 3,4 şi
8), et. 2, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENTI E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

AUTOPRIMA SERV

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00964
(151) 13/02/2014
(732) VALMARY PATRICK JEAN-LUC,

VIDAU, 82440, MIRABEL FRANTA

(540)

aider AGRICULTURE INTEGREE
DURABLE ECONOMIQUEMENT
RENTABLE

(591) Culori revendicate:maro, bej
(531) Clasificare Viena:050102; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00981
(151) 13/02/2014
(732) S.C. F64 STUDIO S.R.L., Str.

Vigilenţei nr. 7, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

pixelpedia

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software

pentru calculatoare, 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); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, referitor la clasele 9 şi 16.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00965
(151) 13/02/2014
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

EVALUATORILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA, Str. Scărlătescu nr.
7, sector 1, 011158, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VALOAREA ORIUNDE ESTE EA

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 CD-ROM, casete video şi magnetice,
dischete magnetice.
16 Cărtţ, reviste, publicaţii, alte tipărituri.
35 Servicii de publicitate şi afaceri.
36 Servicii de asigurări şi finanţe.
38 Servicii de comunicaţii.
40 Servicii de prelucrare de materiale.
41 Servicii de educaţie şi recreere; organizare
de conferinţe şi manifestări ştiinţifice.
42 Elaborare de studii şi lucrări de cercetare,
emitere de avize consultative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00949
(151) 13/02/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

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

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

(540)

Kiss Blitz

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00967
(151) 13/02/2014
(732) GHEORGHE ANDREI, Str.

Dobrogei 25, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DIUD

 
(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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00968
(151) 13/02/2014
(732) STILISSIMO ART&DESIGN

S.R.L., Str. Justiţiei 1, sector 4,
040116, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASACULEDURI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00954
(151) 13/02/2014
(732) DOBRINCU NARCISA, Bd. Ion C.

Brătianu nr. 44 bis, bl. P7, sc. 2, etaj 7,
ap.  38,  sector 3,  030177,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

TAKE OUT

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00955
(151) 13/02/2014
(732) S.C. ELECTRO STAR S.R.L., Str.

Fermei nr. 56 A, localitatea Săftica,
jude ţul  I l fov ,  ,  COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

CANALUX

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate pentru uzul
în manufactură; materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00956
(151) 13/02/2014
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SATIN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; aparate şi
instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic,
pentru fotografie, cinematografie, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ; maşini de calculat,
echipamente de prelucrarea datelor şi
calculatoare; software pentru computere;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise.
20 Mobilier şi părţi componente ale acestuia şi
produse din material plastic, neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de reparaţii, şi anume servicii
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destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării,deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în stare iniţială); servicii de întreţinere
destinate menţinerii unui obiect în starea sa
iniţială, fără schimbarea proprietăţilor
acestora.
42 Servicii în domeniul tehnologiei; servicii
de analiză şi de cercetare; proiectare şi
dezvoltare hardware şisoftware.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00957
(151) 13/02/2014
(732) BERTZI ALEXANDRU, Bdul.

Unirii nr.74, bl. J3B, sc. 1, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMUL CU CHITARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00959
(151) 13/02/2014
(732) S.C. EUROIL S.R.L., Str. D.D.Roşca

nr. 10, judeţul Sibiu, , SĂLIŞTE
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)

EUROPA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00960
(151) 13/02/2014
(732) COMUNA GOTTLOB, Sat Gottlob

nr. 275, judeţul Timiş, , COMUNA
GOTTLOB 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)

LUBENIŢA DE GOTTLOB

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00966
(151) 13/02/2014
(732) BERGENBIER S.A, Str. Dimitrie

Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, et. 1,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc B, Parter, ap. 3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CUPA PRIETENIEI BERGENBIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produsepentru

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00978
(151) 13/02/2014
(732) COMAN RALUCA, Str. Dumbrava

Nouă nr. 35, bl.S22, ap. 96, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMOROSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


