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Cereri M|rci publicate în data de 21/05/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03233
14/05/2014 S.C. LIDER PAN S.R.L. MIORITA

2 M 2014
03234

14/05/2014 S.C. LIDER PAN S.R.L. HAPPY DAY

3 M 2014
03263

14/05/2014 IMSAT CEPROCIM
ENGINEERING S.R.L.

GROUPE SNEF IMSAT CEPROCIM
Engineering

4 M 2014
03316

14/05/2014 MORARU IONUÚ CIPRIAN ROMÂNIA UNIT{

5 M 2014
03319

14/05/2014 CENTRUL JUDEÚEAN PENTRU
CONSERVAREA ÔI
PROMOVAREA CULTURII
TRADIÚIONALE IAÔI

TÂRGUL NAÚIONAL DE
CERAMIC{ TRADIÚIONAL{
CUCUTENI 5000

6 M 2014
03354

14/05/2014 TRILAK FESTEKGYARTO
KORLATOLT FELELOSSEGU
TARSASAG

DISPERSIT

7 M 2014
03355

14/05/2014 S.C. BIOFARM S.A. S.O.S. CARE

8 M 2014
03356

14/05/2014 S.C. BIOFARM S.A. COLIBENE

9 M 2014
03357

14/05/2014 S.C. BIOFARM S.A. COLIRED

10 M 2014
03358

14/05/2014 S.C. PESTCONTROL EXPERT
S.R.L.

PESTCONTROL EXPERT

11 M 2014
03359

14/05/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU. Lapte de consum
semidegresat.

12 M 2014
03360

14/05/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Lapte de consum integral

13 M 2014
03361

14/05/2014 PISLARU FLORIN LUCIAN AUTO CARS & TRUCKS SERVICE

14 M 2014
03365

14/05/2014 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

HONEST Shop Pentru mesterul din
tine

15 M 2014
03366

14/05/2014 ROSEGUR S.A. ROSEGUR
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16 M 2014
03367

14/05/2014 EURO GSM IMPEX S.R.L. Approbat

17 M 2014
03368

14/05/2014 S.C. VP SERVICII SECURITATE
S.R.L.

VP

18 M 2014
03369

14/05/2014 M{N{STIRE SILVIU DOSAR DE PREÔEDINTE

19 M 2014
03370

14/05/2014 M{N{STIRE SILVIU DOSAR DE POLITICIAN CU SILVIU
M{N{STIRE

20 M 2014
03371

14/05/2014 M{N{STIRE SILVIU DOSAR DE CANDIDAT CU SILVIU
M{N{STIRE

21 M 2014
03372

14/05/2014 S.C. MOBILE DISTRIBUTION
S.R.L.

UnDoi

22 M 2014
03373

14/05/2014 M{N{STIRE SILVIU DOSARUL ZILEI CU SILVIU
M{N{STIRE

23 M 2014
03374

14/05/2014 M{N{STIRE SILVIU DOSAR POLITIC

24 M 2014
03375

14/05/2014 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Ni NIRO GROUP

25 M 2014
03376

14/05/2014 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Ni NIRO

26 M 2014
03377

14/05/2014 S.C. ERSA ATELIER S.R.L. ERSA ATELIER

27 M 2014
03378

14/05/2014 S.C. NORDOLIFE DESIGN
S.R.L.

nordo'

28 M 2014
03379

14/05/2014 ASOCIAÚIA SMILES ASOCIATIA SMILES

29 M 2014
03383

14/05/2014 AILINCAI CATALIN TERRA DACICA

30 M 2014
03384

14/05/2014 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

NOAPTEA CARÚILOR DESCHISE

31 M 2014
03385

14/05/2014 S.C. GALA CATERING S.R.L. Gala CATERING

32 M 2014
03386

14/05/2014 S.C. ARFUNGO COMIMPEX
S.R.L.

ARFUNGO
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33 M 2014
03387

14/05/2014 S.C. REFIN DEVELOPMENT
S.R.L.

ZOO center Pet hypermarket

34 M 2014
03389

14/05/2014 LECA ALEXANDRU-IONUT WIX - Web and internet excellence

35 M 2014
03390

14/05/2014 IT GENETICS IT Genetics
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(210) M 2014 03233
(151) 14/05/2014
(732) S.C. LIDER PAN S.R.L., Str. Vlad

Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2, et. 8, ap.
52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MIORITA
(591) Culori revendicate:roşu
 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03234
(151) 14/05/2014
(732) S.C. LIDER PAN S.R.L., Str. Vlad

Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2, et. 8, ap.
52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HAPPY DAY

(591) Culori revendicate:roşu, bej
  
(531) Clasificare Viena:010105; 090110;

250119; 250702; 250721; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03263
(151) 14/05/2014
(732) I M S A T  C E P R O C I M

ENGINEERING S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu, nr. 7, corp B, et. 3, cam. B
113, B 114, B 115, B116, B 116 Bis,
B 118, B 119, B 120, B 121, şi B 122,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GROUPE SNEF IMSAT CEPROCIM
Engineering

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
35 Afaceri comerciale (consultanţă pentru
conducerea afacerilor).
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42 Servicii de consiliere în domeniul
construcţiilor (studii de proiecte tehnice);
servicii de inginerie; servicii de arhitectură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03316
(151) 14/05/2014
(732) MORARU IONUŢ CIPRIAN,

Splaiul Independenţei nr. 273, et. 1,
Birou 47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA UNITĂ
  
(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 magnetica, 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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03365
(151) 14/05/2014
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, bl. 82, Sc. 1, Et.2, Ap. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HONEST Shop Pentru mesterul din tine

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;

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

clase:
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6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântarire, 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03369
(151) 14/05/2014
(732) MĂNĂSTIRE SILVIU, Str. Eroilor

nr. 5H, bl. Sevilla, sc. 2, et. 1, ap. 207,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

DOSAR DE PREŞEDINTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, comunicare, transmiterea
mesajelor, servicii de internet, transmisie prin
satelit, difuzarea de emisiuni radio tv, servicii
de mass- media.
41 Educaţie, instruire, divertisment, producţia
de înregistrări audio, producerea de programe
radio tv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03370
(151) 14/05/2014
(732) MĂNĂSTIRE SILVIU, Str. Eroilor

nr. 5H, bl. Sevilla, sc. 2, et. 1, ap. 207,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

DOSAR DE POLITICIAN CU SILVIU
MĂNĂSTIRE

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

38 Telecomunicaţii, comunicare, transmiterea
mesajelor, servicii de internet, transmisie prin
satelit, difuzarea de emisiuni radio tv, servicii
de mass- media.
41 Educaţie, instruire, divertisment, producţia
de înregistrări audio, producerea de programe
radio tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03371
(151) 14/05/2014
(732) MĂNĂSTIRE SILVIU, Str. Eroilor

nr. 5H, bl. Sevilla, sc. 2, et. 1, ap. 207,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

DOSAR DE CANDIDAT CU SILVIU
MĂNĂSTIRE

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

38 Telecomunicaţii, comunicare, transmiterea
mesajelor, servicii de internet, transmisie prin
satelit, difuzarea de emisiuni radio tv, servicii
de mass- media.
41 Educaţie, instruire, divertisment, producţia
de înregistrări audio, producerea de programe
radio tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03372
(151) 14/05/2014
(732) S.C. MOBILE DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Muncii nr. 18, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

UnDoi
  
(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.
38 Telecomunicaţii.
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 03373
(151) 14/05/2014
(732) MĂNĂSTIRE SILVIU, Str. Eroilor

nr. 5H, bl. Sevilla, sc. 2, et. 1, ap. 207,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

DOSARUL ZILEI CU SILVIU
MĂNĂSTIRE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, comunicare, transmiterea
mesajelor, servicii de internet, transmisie prin
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satelit, difuzarea de emisiuni radio tv, servicii
de mass- media.
41 Educaţie, instruire, divertisment, producţia
de înregistrări audio, producerea de programe
radio tv.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03374
(151) 14/05/2014
(732) MĂNĂSTIRE SILVIU, Str. Eroilor

nr. 5H, bl. Sevilla, sc. 2, et. 1, ap. 207,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

DOSAR POLITIC

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

38 Telecomunicaţii, comunicare, transmiterea
mesajelor, servicii de internet, transmisie prin
satelit, difuzarea de emisiuni radio tv, servicii
de mass- media.
41 Educaţie, instruire, divertisment, producţia
de înregistrări audio, producerea de programe
radio tv.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03366
(151) 14/05/2014
(732) ROSEGUR S.A., Str. Popa Lazăr nr.

5-25, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROSEGUR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03378
(151) 14/05/2014
(732) S.C. NORDOLIFE DESIGN S.R.L.,

Bd. Constatin Brâncuşi nr. 14, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

nordo'
(591) Culori revendicate:albastru, alb
 
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata,
comercializarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site specializat a produselor din domeniul
comerţului cu amănuntul al îmbrăcămintei;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii;
informaţii; magazin; toate acestea pentru
produsele din clasele 16, 25 şi 28.
42 Servicii conexe de informare în domeniul
ştiinţific şi tehnologic, consultanţă şi servicii
de design interior şi exterior; servicii de
informare privind combinaţiile de culori
(design) în legătură cu vopselele şi culorile
pentru mobilier (design interior şi exterior);
design.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03379
(151) 14/05/2014
(732) ASOCIAŢIA SMILES, Cihei nr.

41/A, judeţul Bihor, 417498, COM.
SÂNMARTIN ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA SMILES

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020908; 020925;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03367
(151) 14/05/2014
(732) EURO GSM IMPEX S.R.L., B-dul

Muncii nr. 18, judeţul Cluj, 010497,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str.Polonă
nr.155. bl.15, ap.19, sector 1
BUCURESTI

(540)

Approbat
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 03368
(151) 14/05/2014
(732) S.C. VP SERVICII SECURITATE

S.R.L., Str. Dâmboviţei nr.36B,
judeţul Cluj, 400584, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VP
(591) Culori revendicate:negru, roşu
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  (531) Clasificare Viena:240105; 240115;
290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 03383
(151) 14/05/2014
(732) AILINCAI CATALIN, Str. Ştefan

Tomas nr. 33, Judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

TERRA DACICA

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

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

clase:
9 Genţi adaptate pentru laptopuri; genţi pentru
aparate de fotografiat; genţi adaptate pentru
transportarea aparatelor video; genţi adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice;
genţi adaptate sau confecţionate special pentru

transportul de aparate de fotografiat; curele
pentru camere foto; curele pentru telefonul
mobil; etuiuri de ochelari; etuiuri pentru
telefoane mobile; etuiuri pentru ochelari de
soare; etuiuri pentru ochelari fără braţe;
etuiuri adaptate pentru lentile de contact;
accesorii decorative (brelocuri) pentru
telefoane mobile; magneţi decorativi pentru
frigider; huse pentru telefoane; huse pentru
laptopuri; huse pentru agende electronice;
huse adaptate pentru binocluri; huse adaptate
pentru calculatoare; huse pentru aparate
optice; huse pentru aparate de fotografiat;
huse pentru discuri de calculator; huse pentru
telefoane (special adaptate); huse din piele
pentru telefoane mobile; huse adaptate pentru
aparate de fotografiat; huse speciale pentru
aparate şi echipamente fotografice; tocuri de
ochelari; tocuri pentru aparate de fotografiat;
tocuri pentru ochelari fără braţe.
14 Curele de ceas; catarame pentru curele de
ceas; curele din piele pentru ceas; curele de
ceas din piele; curele pentru ceasuri de mână;
curele de încheietură pentru ceasuri; curele
din materiale sintetice pentru ceasuri; curele
pentru ceas, nu din piele; curele de ceas din
metal, piele sau plastic; etuiuri pentru
instrumente cronometrice; etuiuri adaptate
pentru păstrarea ceasurilor; etuiuri pentru
instrumente cronometrice de orologerie;
portchei (decoraţiuni mici sau brelocuri);
brelocuri sub formă de bijuterii (decoraţiuni
mici sau bagatele); portchei decorative;
brăţări; brăţări pentru gleznă; brăţări de ceas;
brăţări şi ceasuri combinate; brăţări pentru
ceasuri de mână; benzi din fire flexibile
purtate ca brăţări; huse pentru ceasuri de
mână.
18 Portofele din piele; portofele, inclusiv
portcarduri; portofele de încheietura mâinii;
portofele ataşabile la curea; poşete, portmonee
şi portofele; portofele cu compartimente
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pentru carduri; genţi şi portofele din piele;
portofele de purtat sub braţ; bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii; portofele din piele
pentru carduri de credit; suporturi sub formă
de portofele pentru chei; portofele din piele
pentru cardurile de credit; portofele (nu din
metale preţioase); suporturi pentru carduri
(portofele); portofele pentru carduri; borsete;
borsete pentru bărbaţi; borsete şi genţi de
purtat la brâu; genţi; genţi scoţiene; genţi
sportive; genţi universale; bagaje (genţi); genţi
diplomat; genţi boston; genţi servietă; genţi
casual; genţi de lucru; genţi de mână; genţi
pentru sport; genţi din piele; genţi pentru cărţi;
genţi de seară; genţi de plajă; genţi pentru şa;
genţi de călătorie; genţi stil bandulieră; genţi
pentru haine; genţi pentru curieri; genţi de
stradă; genţi de umăr; genţi fabricate din
pânză; genţi flexibile pentru haine; genţi
diplomat pentru documente; genţi de mână
(poşete); genţi de cumpărături din piele; genţi
sport de uz general; genţi de voiaj din pânză;
poşete mici (genţi de mână); genţi din imitaţie
de piele; genţi de voiaj de mână; genţi de voiaj
tip sport; genţi de mână pentru bărbaţi; genţi
de voiaj pentru avion; curele pentru genţi de
mână; genţi pentru cosmetice vândute goale;
genţi pentru cosmetice (fără conţinut); genţi
pentru cumpărături fabricate din piele; genţi
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete;
genţi cu mâner pentru diverse întrebuinţări;
genţi mici de voiaj (pentru sejururi scurte);
genţi tip rulou de voiaj pentru bijuterii; genţi
pentru ieşiri la sfârşit de săptămână; genţi de
voiaj din piele pentru haine; genţi cu două
despărtiţuri stil doctor (gladstone); genţi de
voiaj din imitaţie de piele; genţi înalte din
piele sau din pânză, fără fermoar; curele din
piele; curele de piele; curele de umăr; curele
din imitaţie de piele; curele de umăr din piele;
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee);
portchei; portchei din piele; portofele;

portmonee; portmonee de piele; portmonee
(pentru monede); portmonee (produse din
piele); portmonee de uz general; portmonee,
nu din metale preţioase; cutii pentru cărţi de
vizită (portvizite); portcarduri; tocuri din
piele; tocuri pentru permis de conducere;
suporturi sub formă de tocuri pentru chei;
serviete (marochinărie); mape pentru
documente (marochinărie); truse de voiaj
(marochină r ie ) ;  t ruse  de  toa le tă
(marochinărie); şnur de piele; împletituri din
pile; şireturi din piele; şnururi din piele;
poşete din piele; săculeţi din piele; serviete
din piele; cutii din piele sau piele artificială;
cutii din piele; centuri din piele; lese din piele;
chingi din piele; serviete (articole din piele);
curele din piele (şelărie); curelărie realizată
din piele; truse de scule, din piele (goale);
punguţe, plicuri, saculeţi din piele pentru
ambalaj.
25 Curele (accesorii vestimentare); curele
(îmbrăcăminte); curele din materiale textile
(îmbrăcăminte); centuri de piele; articole de
îmbrăcăminte din piele; articole de
îmbrăcăminte din piele.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03354
(151) 14/05/2014
(732) TRILAK FESTEKGYARTO

KORLATOLT FELELOSSEGU
TARSASAG, Grassalkovich u. 4,,
1204, BUDAPESTA UNGARIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

DISPERSIT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi; lacuri şi vopsele; mordanţi;
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materiale de vopsit; produse pentru prevenirea
coroziunii şi a deteriorării lemnului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03384
(151) 14/05/2014
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei 5-7, et.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOAPTEA CARŢILOR DESCHISE
 
(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), caracter
tipografice, clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03355
(151) 14/05/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.O.S. CARE
  
(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. 
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03356
(151) 14/05/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLIBENE
  
(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. 
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03357
(151) 14/05/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLIRED
  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03375
(151) 14/05/2014
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Ni NIRO GROUP
(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

270522; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03376
(151) 14/05/2014
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Ni NIRO
(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

270522; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 03377
(151) 14/05/2014
(732) S.C. ERSA ATELIER S.R.L., Str.

Radovanu nr. 11, bl. 44, sc. A, et. 2,
ap. 15,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ERSA ATELIER
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03358
(151) 14/05/2014
(732) S.C. PESTCONTROL EXPERT

S.R.L., Str. Sf. Voievozi nr. 65,
subsol, camera 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

PESTCONTROL EXPERT

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031310; 031323;

260207; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru cameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03359
(151) 14/05/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judet Alba, , GALDA
DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU. Lapte de consum semidegresat.

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, mov

  
(531) Clasificare Viena:050316; 190707;

190712; 190725; 270501; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03360
(151) 14/05/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judet Alba, , GALDA
DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU Lapte de consum integral

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, mov
(531) Clasificare Viena:050316; 190707;

190712; 190725; 270501; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03385
(151) 14/05/2014
(732) S.C. GALA CATERING S.R.L., Str.

Austrului nr. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gala CATERING

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03361
(151) 14/05/2014
(732) PISLARU FLORIN LUCIAN, Str.

Dezrobirii, nr. 44, bl. O9, sc. B, et. 8,
ap. 107, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTO CARS & TRUCKS SERVICE

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03386
(151) 14/05/2014
(732) S.C. ARFUNGO COMIMPEX

S.R.L., Luncsoara, Str. Principală nr.
416, Judeţul Bihor, , COMUNA
AUSEU 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)

ARFUNGO
  
(531) Clasificare Viena:010105; 031107;

051105; 270501; 270512;  
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(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.
35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse alimentare (legume şi fructe),
prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori, în legatură cu acestea, naţionale
şi sau din import; activităţi de import export
cu produse de tipul celor sus menţionate; lanţ
de magazine şi magazine on line.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03387
(151) 14/05/2014
(732) S.C. REFIN DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Afinelor nr. 11 bis, judeţul
Prahova, 100346, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ZOO center Pet hypermarket
(591) Culori revendicate:roşu, negru,

bleumarin, negru
  
(531) Clasificare Viena:020901; 030603;

270501; 290114;  

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

18 Articole pentru cai şi călăreţi.
31 Hrană şi accesorii pentru animalele de
companie (mâncare, băutură, nisip pentru
litieră).
35 Regruparea în avantajul terţilor a hranei şi
accesoriilor pentru animale de companie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44 Servicii veterinare, servicii de igienă şi de
îngrijirea animalelor de companie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03389
(151) 14/05/2014
(732) LECA ALEXANDRU-IONUT, Str.

Vârtejului nr. 12, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

WIX - Web and internet excellence
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03390
(151) 14/05/2014
(732) IT GENETICS, Str. Ileana

Cosânzeana nr. 5, bl. S36, et. 6, ap. 48,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IT Genetics

(591) Culori revendicate:gri (pantone 425
C), verde (pantione 368 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261112;

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

clase:
9 Case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; papetărie; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase).
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03319
(151) 14/05/2014
(732) CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU

C O N S E R V A R E A  Ş I
PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE IAŞI, Şos.
Bucium nr. 80, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

TÂRGUL NAŢIONAL DE CERAMICĂ
TRADIŢIONALĂ CUCUTENI 5000

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea în domeniul cunoaşterii şi
valorificării ceramicii tradiţionale şi a
domeniilor artistice, de târguri, expoziţii şi
evenimente cu scop cultural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜


