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Publicate în 20.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02876
13/05/2014 MUNICIPIUL PLOIEŞTI PLOIESTI, PATRIA NOASTRA!

2 M 2014
03288

13/05/2014 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. SUPREMIA GRUP GELPLUS

3 M 2014
03315

13/05/2014 PAVONI STUDIO S.R.L. Pavoni Studio

4 M 2014
03317

13/05/2014 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. SPORTNEWS

5 M 2014
03318

13/05/2014 S.C. VICTORIA AGS IMPEX
S.R.L.

LI ZHI

6 M 2014
03320

13/05/2014 S.C. INFRAWATER S.R.L. INFRAWATER PROIECTARE.
CONSULTANTA. EXPERTIZA

7 M 2014
03321

13/05/2014 S.C. ELEGANT CATERING
S.R.L.

Elegant CATERING Distins prin
excelenţă!

8 M 2014
03322

13/05/2014 SOLA YUNUS EBRAHIM ACADEMY OF PHILANTHROPY

9 M 2014
03324

13/05/2014 HURDUBAIA CRISTINA RADIO COOPERATIVA URBANĂ

10 M 2014
03325

13/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. CALATORII CELEBRE

11 M 2014
03326

13/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. ANIMALE DIN CONTINENTE

12 M 2014
03327

13/05/2014 IAGAMOS RĂZVAN IOAN PRESSCO

13 M 2014
03328

13/05/2014 S.C. NEPTUN S.A. NEPTUN ETU Oil&Gas

14 M 2014
03329

13/05/2014 S.C. NEPTUN S.A. ETU Oil&Gas

15 M 2014
03330

13/05/2014 SĂNDULESCU TUDOR DR. SĂNDULESCU SANDENT

16 M 2014
03331

13/05/2014 ASOCIATIA BRAND
DEFENDER

PHARMAPOINTS

17 M 2014
03332

13/05/2014 S.C. DRAGONUL ROSU S.A. DRAGON CITY
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2

18 M 2014
03333

13/05/2014 S.C. DELPHI ELECTRIC S.R.L. "VIITORUL E ELECTRIC"

19 M 2014
03334

13/05/2014 S.C. INSTALPLUS S.R.L. INSTALPLUS LUMEA
INSTALATIILOR

20 M 2014
03335

13/05/2014 S.C. GLISSANDO S.R.L. GLISSANDO gardencenter

21 M 2014
03336

13/05/2014 S.C. PAN FOOD S.R.L. SPIRALINE

22 M 2014
03337

13/05/2014 ISAC CRISTIAN

23 M 2014
03338

13/05/2014 STANCIU ANDREI REDUCTO

24 M 2014
03339

13/05/2014 VOICA EMIL CATALIN CARPRO

25 M 2014
03340

13/05/2014 DANILIUC ANGELA STOREPEDIA

26 M 2014
03341

13/05/2014 MASTERLEAD S.R.L. MASTERLEAD

27 M 2014
03342

13/05/2014 LUPPERTOM S.R.L. SMART YOYO COFFEE CAR

28 M 2014
03343

13/05/2014 S.C. SUPREM CA S.R.L. gran stone carpet

29 M 2014
03344

13/05/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

VERDICT WOW SAU BAU-BAU ?

30 M 2014
03345

13/05/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOW SAU BAU-BAU ?

31 M 2014
03346

13/05/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

DISCOTE-K

32 M 2014
03347

13/05/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

VERDICT lulia Albu WOW SAU
BAU-BAU ?

33 M 2014
03348

13/05/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

VERDICT lulia Albu

34 M 2014
03349

13/05/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

ADOX

35 M 2014
03350

13/05/2014 S.C. EDITURA NICULESCU
S.R.L.

EDITURA NICULESCU Citim. Ştim.

36 M 2014
03351

13/05/2014 ŞERBAN LIVIA
ŞERBAN MARIUS MARIAN

Wishes Cafe
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37 M 2014
03352

13/05/2014 S.C. CLINICA KORALL S.R.L. clinicakorall

38 M 2014
03353

13/05/2014 S.C. ALEVIA S.R.L. RELASSANTE
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(210) M 2014 02876
(151) 13/05/2014
(732) MUNICIPIUL PLOIEŞTI, B-dul

Republicii nr. 2, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PLOIESTI, PATRIA
NOASTRA!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03288
(151) 13/05/2014
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

SUPREMIA GRUP GELPLUS
  
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03335
(151) 13/05/2014
(732) S.C. GLISSANDO S.R.L., Str. Gării

nr. 15, judeţul Timiş, 300167,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

GLISSANDO gardencenter

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde închis, verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050521;

270504; 270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea en-gros şi en-detail de
produse prin reţea demagazine proprie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03315
(151) 13/05/2014
(732) PAVONI STUDIO S.R.L., Str.

Valeriu Branişte nr. 37-39, et. 1, ap. 3,
sector 3, 030715, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pavoni Studio
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de arhitectură; consultanţă în
arhitectură; managementul proiectelor
arhitecturale; servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale;
consultanţă profesională privind arhitectura;
servicii de arhitectura pentru pregătire de
planuri arhitecturale; servicii de design
arhitectural; intocmire de rapoarte
arhitecturale; servicii de planificare
arhitecturală; intocmirea de planuri
arhitecturale; realizarea de planuri
arhitecturale; servicii de arhitectură de
interior; realizarea de rapoarte privind
arhitectura; servicii de arhitectură şi inginerie;
intocmire de proiecte de arhitectură; design
arhitectural pentru decoraţiuni exterioare;
design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare; design arhitectural pentru
planificare urbană; servicii de design
arhitectural pentru expoziţii; servicii de
planificare arhitecturală şi urbană; servicii
arhitecturale pentru proiectare de clădiri
comerciale; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale; servicii de
consultanţă în materie de planificare
arhitecturală; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spaţii de birouri; design
arhitectural; design grafic; design vizual;
design industrial; design pentru magazine;
design de mobilier; design pentru restaurante;

design artistic comercial; design de produs;
styling (design industrial); design pentru
indicatoare; design comercial şi design de
ambalaje; design de broşuri; servicii de
ilustrare (design); servicii de design mobilier;
servicii de design web; servicii de design
textil; proiectare (design) de puburi; design
interior pentru magazine; proiectare (design)
de restaurante; artă grafică şi design; design
pentru unităţi sportive; proiectare (design) de
magazine; proiectare (design) de băi;
proiectare (design) de clădiri; proiectare
(design) de cluburi; proiectare (design) de
bucătării; proiectare (design) de birouri;
design de centre comerciale; proiectarea
(designul) spaţiului interior; evaluări tehnice
privind designul; cercetare în domeniul
designului; servicii tehnologice privind
designul; planificare în domeniul designului;
design şi dezvoltare de produs; servicii de
design de brand; consultanţă în materie de
design; proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor; servicii de design pentru
restaurante; servicii de design de produs;
design de site-uri web; design de articole de
porţelan; servicii de design de bijuterii; design
de mobilier de birou; design de clădiri de
birouri; proiectare (design) de comunităţi
comerciale; design grafic asistat de calculator;
servicii de design interior şi exterior; servicii
de design privind vitrinele magazinelor;
servicii pentru proiectare (design) de spitale;
intocmire de rapoarte referitoare la design;
servicii de design interior pentru magazine;
servicii de design privind interioarele
magazinelor; servicii de design interior pentru
buticuri; servicii pentru proiectare (design) de
puburi; servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri; servicii pentru proiectare (design) de
cluburi; servicii pentru proiectare (design) de
birouri; servicii de design în domeniul
arhitecturii; servicii de design pentru
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amplasare de birouri; servicii de proiectare
(design) de centre comerciale; servicii de
design grafic pentru suprafeţe vitrate; creare
de design de produse de consum; servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor;
servicii de design de materiale textile pentru
mobilier; consultanţă profesională privind
designul de bucătării la comandă; servicii de
design interior bazat pe principiile feng shui;
proiectare (design) de turnuri de birouri cu
mai multe etaje; design de imagini grafice şi
semne distinctive pentru identitatea
corporativă; schiţe de design pentru ambalaje,
recipiente, veselă şi tacâmuri pentru masă;
servicii de design interior şi servicii conexe de
informare şi consiliere; servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor şi a
mobilierului pentru design interior; servicii de
informare privind combinaţiile de culori,
vopsele şi mobilier pentru design interior;
servicii de informare privind combinaţiile de
culori, vopsele şi mobilier pentru designul de
exterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03325
(151) 13/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

CALATORII CELEBRE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03336
(151) 13/05/2014
(732) S.C. PAN FOOD S.R.L., Str.

Strandului nr. 27, ap. 4, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

SPIRALINE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie, de patiserie şi de
panificaţie, produse zaharoase, prăjituri,
dulciuri, preparate pe bază de cereale,
ciocolată, ciocolată de casă, nuga.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03326
(151) 13/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ANIMALE DIN
CONTINENTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03344
(151) 13/05/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VERDICT WOW SAU
BAU-BAU ?

(591) Culori revendicate:mov, roz, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială, dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03345
(151) 13/05/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOW SAU BAU-BAU ?

(591) Culori revendicate:mov, roz
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială, dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03346
(151) 13/05/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DISCOTE-K

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială, dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03347
(151) 13/05/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VERDICT lulia Albu WOW
SAU BAU-BAU ?

(591) Culori revendicate:mov, roz, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială, dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03348
(151) 13/05/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VERDICT lulia Albu
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială, dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03349
(151) 13/05/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ADOX
  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03350
(151) 13/05/2014
(732) S.C. EDITURA NICULESCU

S.R.L., Bd. Regiei 6D, sector 6,
060204, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA NICULESCU
Citim. Ştim.

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260411; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03337
(151) 13/05/2014
(732) ISAC CRISTIAN, Str. Săvenilor nr.

107, Judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:020719; 020725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03317
(151) 13/05/2014
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SPORTNEWS

(591) Culori revendicate:galben, negru,alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03351
(151) 13/05/2014
(732) ŞERBAN LIVIA, Str. Mihai Popescu

nr. 20, bl. 45C, et. 2, ap. 12, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(732) ŞERBAN MARIUS MARIAN, Str.
Mihai Popescu nr. 20, bl. 45C, et. 2,
ap. 12, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Wishes Cafe

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7404 C), alb, negru

  

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
110304; 270503; 270524; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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
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şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03318
(151) 13/05/2014
(732) S.C. VICTORIA AGS IMPEX

S.R.L., Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1,
sc. 3, et. 1, ap. 37, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LI ZHI

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210115; 210125;

260416; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; atricole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03352
(151) 13/05/2014
(732) S.C. CLINICA KORALL S.R.L.,

P-ţa Eroii Revoluţiei nr. 22, (corp A),
ap. M-2, judeţul Satu Mare, , SATU
MARE 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)

clinicakorall

(591) Culori revendicate:bleu, albastru
deschis, verde pal, verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 020712;

020723; 050314; 260114; 270502;
290112;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
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avantajul terţilor a produselor farmaceutice
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de farmacii; servicii de
import-export.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură; servicii
farmaceutice specifice farmaciilor; furnizare
de informaţii şi consiliere cu privire la
produse farmaceutice şi alte servicii prestate
de farmacişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03327
(151) 13/05/2014
(732) IAGAMOS RĂZVAN IOAN, Str.

Gheorghe Şincai nr. 31, ap. 12, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRESSCO
  

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

clase:
30 Cafea, produse din cafea şi înlocuitori ai
acestora, cafea verde, boabe de cafea, boabe
de cafea prajite, amestecuri de cafea, cafea
(prajită, sub formă de pudră, granule sau
bautură).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;

regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv prin magazin on-line via
internet toate în legatură cu produsele
cuprinse în clasa 30.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03320
(151) 13/05/2014
(732) S.C. INFRAWATER S.R.L., B-dul

Ion Ionescu de la Brad nr. 67, et. 3, bl.
T4, sc. 1, ap. 9, 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)

INFRAWATER
P R O I E C T A R E .
CONSULTANTA. EXPERTIZA

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
42 Servicii de proiectare tehnică şi consultanţă
în materie de protecţie, de poluare, de
siguranţă a mediului şi lucrări hidro-edilitare,
în domeniul ingineriei şi ştiinţei mediului,
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evaluarea riscurilor de mediu, protecţia
mediului, servicii de testare şi inspecţie
referitoare la mediu, studii de mediu şi în
domeniul protecţiei mediului, elaborare de
documentaţii şi studii pentru obţinerea
autorizaţiilor integrate de mediu pentru lucrări
hidro-edilitare, studii şi teste de mediu în
materie de lucrări hidro-edilitare; creare şi
menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03338
(151) 13/05/2014
(732) STANCIU ANDREI, Str. Amurgului

nr. 10, bl. 258 B, sc. A, ap. 12, Judeţul
Iaşi, 700442, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

REDUCTO
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03321
(151) 13/05/2014
(732) S.C. ELEGANT CATERING

S.R.L., B-dul Chişinău nr. 1, sector 2,
, 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)

Elegant CATERING Distins
prin excelenţă!

 
(531) Clasificare Viena:080108; 110301;

110302; 110305; 110311; 270507;
270509;  

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

42 Creare şi menţinere site web propriu.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente, bufete cu autoservire,
cafenele, cafenele-restaurant, cantine, case de
vacanţă ,  închiriere de construcţii
transportabile, exploatarea terenurilor de
camping, servicii hoteliere, închiriere de
corturi, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de scaune, mese, vesela şi lenjerie
de masă, închirieri de spaţii de cazare
temporară, pensiuni, restaurante, restaurante
cu autoservire, restaurante cu servire rapida
(snack- baruri), restaurante (servirea mesei).
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03322
(151) 13/05/2014
(732) SOLA YUNUS EBRAHIM, Str.

Willoughby nr. 16,, N8 0JE,
LONDRA REGATUL UNIT 

(540)

ACADEMY OF
PHILANTHROPY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03340
(151) 13/05/2014
(732) DANILIUC ANGELA, Str. Grigore

Alexandrescu nr. 14, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STOREPEDIA
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; punerea împreună în beneficiul
altora a bunurilor, permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere aceste bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03328
(151) 13/05/2014
(732) S.C. NEPTUN S.A., Str. Bobâlna nr.

57-63, judeţul Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

NEPTUN ETU Oil&Gas

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:150701; 150709;
270508; 270510; 290113;  

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

37 Servicii de service pentru vehicule,
reparaţii, întreţinere, spălare, igienizare,
curăţare; alimentare cu combustibili;
benzinarii (alimentare cu carburanţi) şi
servicii specifice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03329
(151) 13/05/2014
(732) S.C. NEPTUN S.A., Str. Bobâlna nr.

57-63, judeţul Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

ETU Oil&Gas

(591) Culori revendicate:alb, roşu
 (531) Clasificare Viena:270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de service pentru vehicule,
reparaţii, întreţinere, spălare, igienizare,
curăţare; alimentare cu combustibili;
benzinării (alimentare cu carburanţi) şi
servicii specifice

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 0
3324
(151) 13/05/2014
(732) HURDUBAIA CRISTINA, Calea

Crângaşilor 4, bl. 16A, sc. 1, et. 9, ap.
32, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RADIO COOPERATIVA
URBANĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03339
(151) 13/05/2014
(732) VOICA EMIL CATALIN, Str.

Gheorghe Marinescu nr. 3, bl. DB, sc.
A, ap. 10, Judeţul Argeş, 110283,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CARPRO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate furnizate prin
Internet.
37 Servicii de reparaţii pentru autovehicule.
39 Închirieri de autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03330
(151) 13/05/2014
(732) SĂNDULESCU TUDOR, Str. Emil

Racoviţă 2, bl. G, ap. 39; jud.
Vrancea, , FOCŞANI 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)

DR. SĂNDULESCU
SANDENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03331
(151) 13/05/2014
(732) ASOCIATIA BRAND DEFENDER,

B-dul 15 Noiembrie nr. 90, sc. B, ap.
5, judeţul Braşov, , BRASOV
ROMANIA 

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

(540)

PHARMAPOINTS
  

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

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 03341
(151) 13/05/2014
(732) MASTERLEAD S.R.L., B-dul

Unirii, nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MASTERLEAD

(591) Culori revendicate:verde, auriu
(pantone 7402 C)

  
(531) Clasificare Viena:010316; 030102;

050105; 060102; 240105; 240107;
240111; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03332
(151) 13/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROSU S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Roşu nr. 1-10,
et. 3, ap. 29, Centrul Comercial
Dragonul Roşu Mega Shop, Judeţul
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

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

(540)

DRAGON CITY

(591) Culori revendicate:roşu

  (531) Clasificare Viena:040303; 270501;
290101;  

(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03333
(151) 13/05/2014
(732) S.C. DELPHI ELECTRIC S.R.L.,

Str. A. I. Cuza nr. 15, Jud. Alba,
510193, ALBA IULIA 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)

"VIITORUL E ELECTRIC"
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare); aparate şi instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate; panouri electrice; panouri de
comandă (electricitate); panouri de distribuţie
(electricitate); panouri radiante electrice;
acumulatoare electrice; termostate; termostate
electrice; dispozitive de control termostatic;
instrumente de control al temperaturii
(termostate); aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice); sisteme
de control electrice; instrument de control
pentru boilere; sisteme fotovoltaice; panouri
fotovoltaice; materiale pentru reţele de
electricitate (cabluri, sârme); acumulatoare
electrice; baterii electrice; rezistenţe electrice;
cabluri şi fire; cabluri electrice; cabluri
metalice (electrice); cabluri electrice
rezistente la caldură; software pentru
automatizare şi control local şi la distanţă
pentru locuinţe, birouri şi spaţii industriale;
invertoare de tensiune, invertoare electrice.
11 Aparate de încălzit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare; ţevi (tuburi) de boiler
pentru instalaţiile de încălzire; radiatoare
(încălzire); radioatoare de încălzire
centralizată; elemente de încălzire; aparate de
încălzire; aparate electrice de încălzire; cazane
de încălzire; colectoare termice solare
(încălzire); ventile termostat (componente ale
instalaţiilor de încălzire); boilere, altele decât
componente de maşini; boilere electrice;
boilere cu gaz; boilere pentru spălătorii;
boilere cu abur altele decât componente de
maşini; dispozitive pentru încălzit;
reîncălzitoare de aer; încălzitoare pentru baie;
bobine (componente ale instalaţiilor de
distilare, încălzire sau răcire); instalaţii de
încălzire; aparate de ventilaţie; dispozitive de
inducţie de aer (ventilaţie); aparate de
dezgheţat; aparate de dedurizare a apei;

aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
corpuri de încălzire; covoare încălzite electric;
încălzitoare; încălzitoare electrice; pompe de
căldură; cabluri electrice pentru încălzire;
cabluri electrice pentru degivrare, protecţie la
înghet şi topire a gheţii şi a zăpezii; sisteme de
control (valve termostatice) pentru instalaţii
de încălzire; convectoare electrice; aparate de
aer condiţionat; aparate de aer condiţionat
electrice; aparate de iluminat şi reflectoare;
aparate de iluminat; dispozitive de iluminat;
structuri de iluminat; instalaţii de iluminat
electrice; recuperatoare de căldura
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat); instalaţii şi aparate de
ventilaţie (aer condiţionat); boilere electrice;
covoraşe electrice; mochetă încălzitoare; folie
de încălzire; convectoare electrice; aparate de
aer condiţionat electrice.
12 Vehicule; vehicule electrice; vehicule
hibrid; automobile; autovehicule; maşini;
vehicole electrice.
35 Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata,
comercializarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site specializat a produselor din domeniul
electric, servicii de publicitate, marketing şi
promovare; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii pentru
aceste produse din domeniul electric;
informaţii comerciale; magazin online, târguri
şi expoziţii în scop publicitar.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalare, curăţare, reparare şi întreţinere;
instalarea, repararea şi mentenanţa aparaturii
electrice, a echipamentelor de încălzire, a
aparatelor de ventilaţie, a aparatelor de aer
condiţionat, a sistemelor de iluminat, a
echipamentelor şi sistemelor de energie
regenerabilă ,  a sistemelor pentru
automatizare; servicii de protecţie
anti-corozivă (întreţinere); servicii de izolaţii.
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42 Servcii de analiză şi proiectare în domeniul
electric; analiză şi proiectare în sistemele
regenerabile; proiectare şi dezvoltare
software; servicii de software pentru
automatizare şi control local şi la distanţă
pentru locuinte, birouri şi spaţii industriale;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; design şi proiectare a
sistemelor de încălzire; servicii de consultanţă
în materie de independenţă energetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03342
(151) 13/05/2014
(732) LUPPERTOM S.R.L., Str. Cozla nr.

8B, bl. A33, sc. D, et. 2, ap. 16, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART YOYO COFFEE
CAR

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260121;

270503; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii oferite de restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03334
(151) 13/05/2014
(732) S.C. INSTALPLUS S.R.L., Str.

Hortensiei, nr. 4, Jud. Bihor, ,
ORADEA 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)

INSTALPLUS LUMEA
INSTALATIILOR

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

  
(531) Clasificare Viena:011515; 120301;

260416; 270502; 270510; 290115;  
(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 03343
(151) 13/05/2014
(732) S.C. SUPREM CA S.R.L., Str.

Timişoara nr. 84, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor

din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03353
(151) 13/05/2014
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

RELASSANTE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜


