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Cereri M|rci publicate în data de 21/07/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04756
14/07/2014 CAZACU ANDRA MIHAELA FLORONIÚE

2 M 2014
04828

14/07/2014 S.C. MERT S.A. VIALLI

3 M 2014
04829

14/07/2014 S.C. MERT S.A. MERT TOFFEE-M

4 M 2014
04830

14/07/2014 CONDURACHI GABRIEL CUSURGIII

5 M 2014
04831

14/07/2014 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

Programul rabla pentru locuinte

6 M 2014
04832

14/07/2014 CUZDRIOREANU MARIAN
CONSTANTIN

FESTIVALUL FRUCTELOR DE
MARE

7 M 2014
04833

14/07/2014 S.C. COTNARI S.A. ETICHETA GALBEN{

8 M 2014
04834

14/07/2014 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

Salatini JUNIOR

9 M 2014
04835

14/07/2014 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

Salatini JUNIOR PRANK

10 M 2014
04836

14/07/2014 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

Salatini JUNIOR ZDRANK

11 M 2014
04837

14/07/2014 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.
S.K.A.

Salatini JUNIOR TZANK

12 M 2014
04838

14/07/2014 S.C. UNIVERSAL S.A. Dumbr|viÛa

13 M 2014
04839

14/07/2014 S.C. GREEN TAILOR S.R.L. biofashion health that fits you

14 M 2014
04840

14/07/2014 S.C. RENANIA TRADE S.R.L. RENANIA ACADEMY

15 M 2014
04841

14/07/2014 S.C. RENANIA TRADE S.R.L. RENANIA ACADEMY SAFETY
FORUM

16 M 2014
04845

14/07/2014 GEORGESCU TUDOR
BOBU ADRIAN

United electron
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17 M 2014
04846

14/07/2014 S.C. IDN NETWORK S.R.L. PREMIAT DE VOIOSIE

18 M 2014
04847

14/07/2014 CENTRUL CULTURAL MIOVENI www.primariamioveni.ro

19 M 2014
04848

14/07/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

O MARIT PE MAMA SOACRA !

20 M 2014
04849

14/07/2014 S.C. HAME ROMANIA S.R.L. Buc|taru'

21 M 2014
04850

14/07/2014 COSTEA ALINA ELENA CHASTITY

22 M 2014
04851

14/07/2014 VADUVA NICOLAE PILOT SUPERTEL UNIVERSAL

23 M 2014
04852

14/07/2014 VADUVA NICOLAE DOMOTEC HAIR CLIPPER

24 M 2014
04853

14/07/2014 GRIGORE ALEXANDRU
MARIAN

Gran ' Mere

25 M 2014
04854

14/07/2014 S.C. EVENTIT SOLUTIONS
S.R.L.

Fabulous Baskets

26 M 2014
04855

14/07/2014 NICU AVRAM
LOREDANA CAVASDAN

Life On Mars

27 M 2014
04856

14/07/2014 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
INDUSTRIA GALDA

CLUBUL SPORTIV INDUSTRIA
GALDA

28 M 2014
04857

14/07/2014 S.C. NEXT ENERGY
MANAGEMENT S.R.L.

NEXT ENERGY

29 M 2014
04858

14/07/2014 CENTRUL CULTURAL MIOVENI www.primariaorasuluimioveni.ro

30 M 2014
04859

14/07/2014 S.C. M CAR TRADING S.R.L. M CAR TRADING

31 M 2014
04860

14/07/2014 S.C. BIO NIAVIS TRADE S.R.L. niavis viseaza liber

32 M 2014
04861

14/07/2014 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
SEPSI OSK DIN SFANTU
GHEORGHE

SEPSI OSK 2011

33 M 2014
04862

14/07/2014 S.C. DINAMIC 92
DISTRIBUTION S.R.L.

PENEL SPORNIC

34 M 2014
04863

14/07/2014 S.C. SIEPCOFAR S.A. O FARMACIE CUM VREI TU S{ FIE

35 M 2014
04864

14/07/2014 S.C. DINAMIC 92
DISTRIBUTION S.R.L.

PENEL ARMONIA
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36 M 2014
04865

14/07/2014 BOGDAN MIHAIL ROMULUS FOLKWEAR SOCIETY

37 M 2014
04866

14/07/2014 STOICOVICI IOAN Birthalmmeister
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(210) M 2014 04756
(151) 14/07/2014
(732) CAZACU ANDRA MIHAELA, Str.

Al. Zarandului nr. 6, bl. 469, sc. 1, et.
3, ap. 24, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLORONIŢE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
26 Coroniţe din flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04854
(151) 14/07/2014
(732) S.C. EVENTIT SOLUTIONS

S.R.L., Calea Ferentari nr. 72, bl. 5A,
sc. D, et. 3, ap. 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fabulous Baskets

(591) Culori revendicate:mov (pantone 2603
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn

(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, scoici, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic în special
mobilier din lemn şi rachită.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04828
(151) 14/07/2014
(732) S.C. MERT S.A., Şos. Bucureşti

Urziceni 50A, Sat Afumaţi, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

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

(540)

VIALLI
  
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legătură cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04829
(151) 14/07/2014
(732) S.C. MERT S.A., Şos. Bucureşti

Urziceni 50A, Sat Afumaţi, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

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

(540)

MERT TOFFEE-M

  
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legătură cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04830
(151) 14/07/2014
(732) CONDURACHI GABRIEL, Str. 1

Mai nr. 15, bl. C3, sc. 3, et. 3, ap. 115,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUSURGIII

(591) Culori revendicate:negru, galben,
roşu, portocaliu, turcoaz, roz închis,
roz deschis, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

270501; 270507; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04831
(151) 14/07/2014
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

S.R.L., Str. Albatrosului nr. 11,
camera 3, ap. 23, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Programul rabla pentru locuinte
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04832
(151) 14/07/2014
(732) CUZDRIOREANU MARIAN

CONSTANTIN, Aleea Barajul
Uzului nr. 1, bl. Y14, sc. D, et. 1, ap.
65, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL FRUCTELOR DE MARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04855
(151) 14/07/2014
(732) NICU AVRAM, Str. Izvorul Rece nr.

5, bl. A10, sc. F, ap. 81, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) LOREDANA CAVASDAN, Str.
Erofte Grigore nr. 22, bl. Q92, ap. 16,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

Life On Mars

  
(531) Clasificare Viena:270315; 270504;

270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04833
(151) 14/07/2014
(732) S.C. COTNARI S.A., Judeţul Iaşi,

707120, COTNARI ROMANIA 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ETICHETA GALBENĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04834
(151) 14/07/2014
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.

S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA 

(540)

Salatini JUNIOR

  
(531) Clasificare Viena:250325; 270511;

270515; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, produse coapte, produse de panificaţie,
plăcinte dulci sau sărate, prăjiturici uscate
(patiserie), biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04835
(151) 14/07/2014
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.

S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA 

(540)

Salatini JUNIOR PRANK

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, albastru, roz, alb, mov, verde
deschis, verde închis, maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:011511; 040104;

040105; 040505; 080125; 270511;
270515; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, produse coapte, produse de panificaţie,
plăcinte dulci sau sărate, prăjiturici uscate
(patiserie), biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04837
(151) 14/07/2014
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.

S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA 

(540)

Salatini JUNIOR TZANK

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, albastru, mov, verde, alb, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:011511; 040104;

040105; 040505; 080125; 270511;
270515; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, produse coapte, produse de panificaţie,
plăcinte dulci sau sărate, prăjiturici uscate
(patiserie), biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04838
(151) 14/07/2014
(732) S.C. UNIVERSAL S.A., nr. 429,

Judeţul Sălaj, 457105, CRIŞENI
ROMANIA 

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

(540)

Dumbrăviţa

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C)

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04839
(151) 14/07/2014
(732) S.C. GREEN TAILOR S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 106, judeţul
Cluj, 400462, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

biofashion health that fits you

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a diverselor produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; magazin on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04840
(151) 14/07/2014
(732) S.C. RENANIA TRADE S.R.L., Str.

Budiului nr. 68 (corp C), judeţul
Mureş, 540390, TĂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

RENANIA ACADEMY

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
447C), galben (Pantone 109C)

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; formare; instruire; organizare de
conferinţe, simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04841
(151) 14/07/2014
(732) S.C. RENANIA TRADE S.R.L., Str.

Budiului nr. 68 (corp C), judeţul
Mureş, 540390, TĂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

RENANIA ACADEMY SAFETY
FORUM

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
447C), galben (Pantone 109C)

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; formare; instruire; organizare de
conferinţe, simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04856
(151) 14/07/2014
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

INDUSTRIA GALDA, Localitatea
Galda de Jos, nr. 90, Judeţul Alba, ,
COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV INDUSTRIA
GALDA

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 240118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 14/07/2014

11

(210) M 2014 04857
(151) 14/07/2014
(732) S . C .  N E X T  E N E R G Y

MANAGEMENT S.R.L., Str. Vasile
Lascăr nr. 30, et. 3, ap. 3, camera 02,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEXT ENERGY

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011503; 270315;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat;energie electrică.
40 Tratament de materiale; servicii de
producere de energie electrică eoliană şi
fotovokaică; generarea de curent electric,
caldură de încălzire şi energie prin sisteme
solare, eoliene. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cerectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
proiectare de instalaţii şi sisteme de producere
a energiei electrice cu ajutorul panourilor
solare; dezvoltare tehnică de elemente de
construcţie, aparate şi sisteme pentru
captatoare solare; servicii de consultanţă,

cercetare, dezvoltare şi proiectare în materie
de energie eoliană, electricitate generată de
energie eoliană, centrale eoliene, turbine
eoliene şi alte aparate şi instrumente acţionate
cu forţă eoliană.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04858
(151) 14/07/2014
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

MIOVENI, Str. Tudor Muşatescu, bl.
V2B, parter, judeţul Argeş, ,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

www.primariaorasuluimioveni.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04859
(151) 14/07/2014
(732) S.C. M CAR TRADING S.R.L.,

Bdul Expoziţiei nr.2, corp C6, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

M CAR TRADING

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 14/07/2014

12

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04860
(151) 14/07/2014
(732) S.C. BIO NIAVIS TRADE S.R.L.,

Str. Zizinului nr. 109bis, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

niavis viseaza liber

(591) Culori revendicate:mov (pantone 2602
C), albastru (pantone 270 C), gri
(pantone 426 C)

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice, destinate a completa o dietă normală
sau a avea beneficii asupra sanatăţii, alimente
şi băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical, alimente pentru consumul sugarilor;
ceaiuri şi băuturi de uz medical; uleiuri (de uz
medical), seminţe, fibre şi făină (pulberi)
cuprinse în aceasta clasă de uz medical.
35 Servicii de vanzare cu amănuntul şi

en-gros, precum şi servicii de vânzare online
pentru produse pe bază de extracte naturale
(produse naturiste), inclusiv produse
cosmetice, produse alimentare, suplimente şi
pulberi organice, ceaiuri, seminţe, cereale,
făinuri, uleiuri comestibile alimentare şi
pentru uz extern, alimente şi băuturi dietetice;
prezentarea tuturor produselor de mai sus, prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; regruparea în
avantajul terţilor a tuturor produselor de mai
sus, astfel încât consumatorii să le poată
comod vedea şi cumpăra.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04845
(151) 14/07/2014
(732) GEORGESCU TUDOR, Str. Nicolae

Tomescu nr. 21, et. 2, ap.3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BOBU ADRIAN, B-dul Pipera nr. 50,
et. 4, ap. 15, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

United electron

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

clase:
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială;
programare pentru calculatoare, proiectare,
asistenţă tehnică, consulting.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04846
(151) 14/07/2014
(732) S.C. IDN NETWORK S.R.L., Str.

Intrarea Ciclop nr. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIAT DE VOIOSIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice( cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04847
(151) 14/07/2014
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

MIOVENI, Str. Tudor Muşatescu, bl.
V2B, parter, judeţul Argeş, ,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

www.primariamioveni.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04848
(151) 14/07/2014
(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)

O MARIT PE MAMA SOACRA !
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiiţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04849
(151) 14/07/2014
(732) S.C. HAME ROMANIA S.R.L., Str.

Vasile Alexandri nr. 81, Judetul Olt, ,
CARACAL ROMANIA 

(540)

Bucătaru'
  
(531) Clasificare Viena:090719; 260406;

260418; 270507; 270508; 270524;  
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04850
(151) 14/07/2014
(732) COSTEA ALINA ELENA, B-dul

Timişoara nr. 17a, bl. 106 a, et. 3, ap.
10, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHASTITY

(591) Culori revendicate:alb, negru, grena,
bleu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 140523;

270302; 270315; 270502; 270503;
290114;  

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

25 Lenjerie intimă confecţionată din materiale
textile, dantele, lanţuri, perle, pietre preţioase
şi semipreţioase.
35 Regruparea în avantajul terţilor pentru
lenjerie intimă confecţionată din materiale
textile, dantelă, perle, lanţuri, pietre preţioase
şi semipreţioase (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

cumpere comod; vânzarea acestor produse
prin magazine online, magazine, en-gros. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04851
(151) 14/07/2014
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

PILOT SUPERTEL UNIVERSAL

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

  
(531) Clasificare Viena:290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate electrice pentru comutare;
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telecomenzi pentru televizoare şi alte aparate
de transmisie a sunetului şi imaginilor;
dispozitive de navigat prin satelit; dispositive
totalizatoare; aparate pentru intercomunicaţii;
modemuri aparate electrice de reglare; aparate
de teleghidaj; televizoare; antene; aparate şi
instalaţii pentru comanda la distanţă;
transmiţătoare.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; servicii de
import-export, lanţ de magazine; servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii; publicitate, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor
publicitare, de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, toate acestea
pentru produsele enumerate în clasa 9.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 09.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04852
(151) 14/07/2014
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

DOMOTEC HAIR CLIPPER

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru,
galben, gri, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:100504; 100506;

100508; 100511; 100513; 250119;
290115;  

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

8 Unelte şi scule acţionate manual; aparate de
ras; truse de bărbierit; foarfece; lame pentru
aparate de ras; maşini electrice şi neelectrice
pentru tuns părul; instrumente manuale pentru
tuns.
35 Servicii de aprovizionare, cumparare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
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afacerilor comerciale; servicii de
import-export; lanţ de magazine; servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii cu scop comercial,
publicitar; publicitate, prezentarea, difuzarea
şi distribuirea materialelor publicitare, de
orice tip şi pe orice cale, prin prospecte,
imprimate, eşantioane, prin corespondenţă, pe
cale radiofonică, prin televiziune, prin
internet, publicitate on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, toate acestea pentru produsele
enumerate în clasa 8.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 08.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04853
(151) 14/07/2014
(732) G R I G O R E  A L E X A N D R U

MARIAN, Sat Geamana str. Plopilor
nr. 42, judeţul Argeş, , BRADU
ROMANIA 

(540)

Gran ' Mere
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04861
(151) 14/07/2014
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

SEPSI OSK DIN SFANTU
GHEORGHE, Str. Lt. Paius David
nr. 12A, Judeţul Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

SEPSI OSK 2011

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:070101; 210301;

240111; 240117; 240123; 240905;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04862
(151) 14/07/2014
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(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)

PENEL SPORNIC

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:140723; 270508;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării

lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04863
(151) 14/07/2014
(732) S.C. SIEPCOFAR S.A., Calea Şerban

Vodă nr. 282, bl. 3B, parter, ap. 36,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

O FARMACIE CUM VREI TU SĂ FIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; servicii
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor; articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permitând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosiri repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04836
(151) 14/07/2014
(732) GRUPA MASPEX Sp. z. o. o.

S.K.A., ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA 

(540)

Salatini JUNIOR ZDRANK

(591) Culori revendicate:galben-portocaliu,
roşu, albastru, alb, verde, roz, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, produse coapte, produse de panificaţie,
plăcinte dulci sau sărate, prăjiturici uscate
(patiserie), biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte,
biscuiţi săraţi, torturi, brioşe, torturi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04864
(151) 14/07/2014
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(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)

PENEL ARMONIA

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:200105; 270508;

270510; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04865
(151) 14/07/2014
(732) BOGDAN MIHAIL ROMULUS,

Str. Logofăt Luca Stroici nr. 11, ap.
13, sector 2, 020581, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
FOLKWEAR SOCIETY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile; suporturi
de înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; software de calculator;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); 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.
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 04866
(151) 14/07/2014
(732) STOICOVICI IOAN, Str. Gheorghe

Pop de Băseşti nr. 2, Judeţul Sibiu,
551029, MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

Birthalmmeister

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

  
(531) Clasificare Viena:030414; 050317;

240119; 250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{

La depozitul M2014/ 04643 publicat în data de 11.07.2014 dintr-o
eroare denumirea mărcii şi clasele de servicii/produse au fost publicate greşit. 

Denumirea corectă este:  FLEX-FIN.

Clasele de servicii sunt următorele: 

Clasa 36: Afaceri financiare; afaceri monetare; asigurări; asistenţă financiară;
servicii de consultanţă financiară şi soluţii de finanţare; finanţarea
achiziţiilor; servicii de finanţare şi împrumut; servicii de leasing
(finanţare) cu opţiune de cumpărare; furnizare de facilităţi de finanţare
pentru leasing cu opţiune de cumpărare; finanţarea activităţilor
industriale; finanţare comercială; servicii de finanţare pentru mobilier,
obiecte şi produse din lemn, unelte şi scule de mână, echipamente,
aparate, utilaje, maşini, maşini-unelte; finanţare pentru cumpărături în
rate; acordare de finanţare pentru leasing; acordare de finanţare pentru
închiriere-cumpărare; acordare de finanţare pentru închiriere de
mobilier, obiecte şi produse din lemn, unelte şi scule de mână,
echipamente, aparate, utilaje, maşini, maşini-unelte; acordare de
finanţare pentru achiziţionarea de mobilier, obiecte şi produse din lemn,
unelte şi scule de mână, echipamente, aparate, utilaje, maşini,
maşini-unelte; evaluarea costurilor de reparaţii (estimări financiare);
informaţii financiare; împrumuturi financiare; management financiar;
finanţarea contractelor de achiziţie în rate; creditare financiară; servicii
de creditare; asigurare împotriva pierderii creditului; acordare de
facilităţi de credit; finanţarea împrumuturilor; servicii de intermediere de
credite; servicii de informare în domeniul finanţelor, furnizate online
prin intermediul unei baze de date computerizate sau prin internet;
finanţarea companiilor; finanţare prin credit; finanţare pentru micii
întreprinzători; finanţarea împrumuturilor cu rambursare eşalonată;
acordare de finanţare pentru închirieri cu opţiune de cumpărare; toate
serviciile menţionate anterior fiind desfaşurate pentru şi în legatură cu
uneltele şi sculele de mână, utilajele, maşinile, maşinile-unelte,
echipamentele, aparatele utilizate în industria prelucrarii lemnului şi/sau
fabricării mobilierului, precum şi pentru şi în legatură cu mobilierul din
lemn sau înlocuitori de lemn, produsele şi articolele din lemn.

Clasa 40: Tăierea şi prelucrarea lemnului; prelucrare mobilier; închirieri de maşini
şi echipamente pentru fabricarea pastei de lemn; închiriere de unelte şi
scule de mână, utilaje, aparate, maşini, maşini-unelte, echipamente
pentru prelucrarea lemnului şi/sau a mobilierului; fabricarea de mobilier
pe bază de comandă şi specificaţii primite de la terţi.


