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Cereri Mărci publicate în 21.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07282
14/11/2014 ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ

SPORTUL PENTRU TOŢI
BUZĂU

D'AOR

2 M 2014
07622

14/11/2014 S.C. MARIO SPORT BRANDS
S.R.L.

KNOCKOUT

3 M 2014
07764

14/11/2014 BERRO MOHAMMAD Valentino Coffee

4 M 2014
07767

14/11/2014 S.C. ADF PROD S.R.L. ADF MAI MULT DECÂT FERESTRE

5 M 2014
07768

14/11/2014 S.C. ADF PROD S.R.L. ADF FEREASTRA VIITORULUI

6 M 2014
07769

14/11/2014 S.C. DIPLOMATIC EVENTS
S.R.L.

Academia de Administraţie

7 M 2014
07770

14/11/2014 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

M

8 M 2014
07771

14/11/2014 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

MR

9 M 2014
07772

14/11/2014 S.C. FTS APPS & SOFTWARE
S.R.L.

SYNC SMART FTS

10 M 2014
07773

14/11/2014 S.C. LUMIEUX BEAUTY S.R.L. LUMIEUX BEAUTY STUDIO

11 M 2014
07774

14/11/2014 S.C. STEEL FITNESS S.R.L. STEEL PROGRAMS

12 M 2014
07775

14/11/2014 S.C. BAIATUL CU FLORI S.R.L. baiatul cu flori www.baiatulcuflori.ro

13 M 2014
07776

14/11/2014 S.C. BY CARMEN EVENTS
S.R.L.

nunta by CARMEN IONIŢĂ
WWW.REVISTANUNTA.RO

14 M 2014
07777

14/11/2014 S.C. STEEL FITNESS S.R.L. STEEL COMBAT

15 M 2014
07778

14/11/2014 S.C. SENATOR PRODIMPEX
S.R.L.

FLOARE DE PELIN

16 M 2014
07779

14/11/2014 S.C. STEEL FITNESS S.R.L. STEEL TONIC

17 M 2014
07780

14/11/2014 S.C. STEEL FITNESS S.R.L. STEEL TRAINING

18 M 2014
07783

14/11/2014 S.C. TONICA GROUP S.R.L. TONICA TV
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19 M 2014
07784

14/11/2014 S.C. SONYA MOD S.A. MELKIOR

20 M 2014
07785

14/11/2014 S.C. SONYA MOD S.A. WE BELIEVE THAT WOMEN HAVE
TO FEEL BEAUTIFUL AND LOVED

21 M 2014
07786

14/11/2014 S.C. AKTIV-POWER S.R.L. UBER TOOLS

22 M 2014
07787

14/11/2014 S.C. RO SERVICE ROPHILL
S.R.L.

SCULE SERIOASE

23 M 2014
07788

14/11/2014 OPTASANU IONUT ANTRACIT RECIDENCE

24 M 2014
07789

14/11/2014 SAVALIUC RAZVAN OVIDIU LUMEA JURIDICA

25 M 2014
07790

14/11/2014 CALISTRATE
CRISTIAN-GABRIEL

PRESTIGE PLANT

26 M 2014
07791

14/11/2014 CALISTRATE
CRISTIAN-GABRIEL

Prestige Herbals

27 M 2014
07792

14/11/2014 BOCEA MIHALACHE R RO plati

28 M 2014
07793

14/11/2014 MACK'S PROFESSIONAL
S.R.L.

MACK'S Professional

29 M 2014
07794

14/11/2014 S.C. GIROS COMPANY S.R.L. GIROS

30 M 2014
07795

14/11/2014 COSTACHE IRINEL AUGUSTIN PACOS ECO COLECTARE

31 M 2014
07796

14/11/2014 ALMATIM DISTRIBUTION
S.R.L.

GARSON

32 M 2014
07797

14/11/2014 S.C. MERT S.A. MERT TURBOMANIA

33 M 2014
07798

14/11/2014 PETRE LARISA ARISaeRTEP dress well or die trying
by ARISA ERTEP
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(210) M 2014 07282
(151) 14/11/2014
(732) ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ

SPORTUL PENTRU TOŢI
BUZĂU, Str. Mesteacănului nr. 20,
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(540)

D'AOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07622
(151) 14/11/2014
(732) S.C. MARIO SPORT BRANDS

S.R.L., Str. Principală nr. 1089,
Judeţul Timiş, 307235, JEBEL
ROMANIA 

(540)

KNOCKOUT

(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:260118; 270510;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din

aceste materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri şi jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07773
(151) 14/11/2014
(732) S.C. LUMIEUX BEAUTY S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 69, bl. G2B, sc. 2, et.
3, ap. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUMIEUX BEAUTY STUDIO

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07774
(151) 14/11/2014
(732) S.C. STEEL FITNESS S.R.L., Str.

Avrig nr. 62, bl. O19, et. 5, ap. 20,
sector 2, 021578, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEEL PROGRAMS

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07775
(151) 14/11/2014
(732) S.C. BAIATUL CU FLORI S.R.L.,

Str. Jean Steriadi nr. 12, bl. I17, sc. E,
et. 3, ap. 72, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

baiatul cu flori www.baiatulcuflori.ro

  
(531) Clasificare Viena:050519; 090701;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe proaspete şi legume; seminţe; plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07764
(151) 14/11/2014
(732) BERRO MOHAMMAD, Bld. Unirii

nr. 14, bl. 6, sc. 2, et. 1, ap. 26, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Valentino Coffee

  
(531) Clasificare Viena:110304; 110320;

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

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07767
(151) 14/11/2014
(732) S.C. ADF PROD S.R.L., Str.Dimitrie

Leonida nr.113 C, judeţul Neamţ,
6 1 0 1 6 8 ,  P I A T R A  N E A M T
ROMANIA 

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

(540)

ADF MAI MULT DECÂT FERESTRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetaiice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetaiice; monumente
nemetalice. 
35 Publicitate; gestiunea afacerii comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 14.11.2014

6

(210) M 2014 07768
(151) 14/11/2014
(732) S.C. ADF PROD S.R.L., Str.Dimitrie

Leonida nr.113 C, judeţul Neamţ,
6 1 0 1 6 8 ,  P I A T R A  N E A M T
ROMANIA 

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

(540)

ADF FEREASTRA VIITORULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07769
(151) 14/11/2014
(732) S.C. DIPLOMATIC EVENTS

S.R.L., Str. Sg. Constantin Apostol nr.
3-5, bl. 3, sc. 1, et. 7, ap. 37, sector 6,
, 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)

Academia de Administraţie

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07770
(151) 14/11/2014
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

M

 
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

270508;  
(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.
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.

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie,
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi

forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07776
(151) 14/11/2014
(732) S.C. BY CARMEN EVENTS S.R.L.,

Str. Jean Steriadi nr. 12, sc. E, et. 3,
ap. 72, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

nunta by CARMEN IONIŢĂ
WWW.REVISTANUNTA.RO

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07771
(151) 14/11/2014
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MR

(531) Clasificare Viena:240905; 270507;
270508;  

(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.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie,
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
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vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 07772
(151) 14/11/2014
(732) S.C. FTS APPS & SOFTWARE

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 17M,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

SYNC SMART FTS

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:241513; 270508;

290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07777
(151) 14/11/2014
(732) S.C. STEEL FITNESS S.R.L., Str.

Avrig nr. 62, bl. O19, et. 5, ap. 20,
sector 2, 021578, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEEL COMBAT

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07778
(151) 14/11/2014
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gh. Pastia nr. 5, bl. 8,
parter, ap. 1, Judeţul Vrancea, 620035,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

FLOARE DE PELIN

  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07779
(151) 14/11/2014
(732) S.C. STEEL FITNESS S.R.L., Str.

Avrig nr. 62, bl. O19, et. 5, ap. 20,
sector 2, 021578, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEEL TONIC

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07783
(151) 14/11/2014
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Bd.

Unirii nr. 15, bl. B3, Birourile 8, 9, 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TONICA TV
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(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 07784
(151) 14/11/2014
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MELKIOR

(531) Clasificare Viena:270509;  
(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.
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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 14.11.2014

14

(210) M 2014 07785
(151) 14/11/2014
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WE BELIEVE THAT WOMEN HAVE
TO FEEL BEAUTIFUL AND LOVED

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(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.
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 invatamint ( cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj ( necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07780
(151) 14/11/2014
(732) S.C. STEEL FITNESS S.R.L., Str.

Avrig nr. 62, bl. O19, et. 5, ap. 20,
sector 2, 021578, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEEL TRAINING

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07786
(151) 14/11/2014
(732) S.C. AKTIV-POWER S.R.L., Str.

Mircea Vodă nr. 1, judeţul Ilfov, ,
AFUMAŢI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

UBER TOOLS

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri industriale şi unsori; lubrifianţi;
compoziţii pentru desprăfuire, umectare şi
lianţi; combustibili (inclusiv benzine auto) şi
materiale de iluminat; lumânări, fitiluri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare electrice şi
cu combustie internă (cu excepţia motoarelor
pentru vehicule terestre); piese pentru motoare
cu combustie internă şi motoare; cuplaje de
maşini şi componente de transmisii (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); ţevi
de evacuare şi dispozitive de acţionare (pentru
vehicule); aspiratoare de praf; burghie
electrice; şurubelniţe electrice; incubatoare
pentru ouă; scule electrice; maşini ce
funcţionează pe bază de electricitate,
maşini-unelte şi unelte electrice, inclusiv cele
acţionate cu baterii; unelte electrice fără
cablu; maşini pneumatice, unelte pentru
maşini şi unelte electrice; maşini ce
funcţionează pe bază de benzină,
maşini-unelte şi unelte electrice; unelte

agricole altele decât cele manuale; maşini
agricole, forestiere şi horticole alimentate cu
baterii, maşini-unelte, aparate, instrumente şi
unelte; unelte de grădinărit electrice; pompe;
generatoare de curent; maşini pentru
prelucrarea lemnului; compresoare de aer;
forjoare pneumatice; dispozitive de tăiat în
unghi; şlefuitoare angulare; maşini de slefuit
în unghi; şurubelniţe angulare; chei cu cap
angular; şurubelniţe automate; şurubelniţe cu
alimentare automată de cuie; ferăstraie bandă;
şlefuitoare cu bandă; maşini de măcinat cu
blat; suflante; aparate de bătut cuie;
concasoare; maşini de tăiat cu fascicul de
scântei electrice; aparate de tăiat ciment;
maşini de frezat cu lanţ; ferăstraie cu lanţ;
ferăstraie circulare; produse pentru curăţare;
aparate de bătut cuie; maşini de perforat cu
rotopercuţie; ferăstraie compuse pentru tăiere
înclinată; raboteze pentru beton; vibratoare
pentru beton; capsatoare circulare;
cultivatoare; robotoare înclinate; maşini de
separare; unelte de separare; maşini de tăiat;
ciocane pentru demolare; carotiere pentru
foraj cu vârf de diamant; ciocane perforatoare
cu diamant; polizoare de rectificat matriţe;
maşini de stanţat; maşini de măcinat cu disc;
polizoare cu disc; maşini de slefuit cu disc;
maşini de găurit de masă; burghie; burghie de
acţionare; şurubelniţe de pereu; maşini de
slefuit cu acţiune duală; pămătufuri pentru
praf; maşini de tăiat margini; maşini de şlefuit
pentru finisat; ferăstraie cu lovire; aparate de
bătut cuie pentru înrămare; maşini de mărunţit
pentru grădină; instrumente de tăiat sticlă;
foarfece de iarbă; concasoare; maşini de
canelat; ciocane perforatoare; ciocane de
găurit; pistoale termice; maşini de tuns gardul
viu; perforatoare; ferăstraie hipoidale;
rotopercutoare; chei pneumatice; ferăstrău
mecanic; rindele; maşini de şlefuit (cuţite);
strunguri; maşini de tuns iarbă; malaxoare
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pentru lichide; maşini de tăiat metale;
ferăstraie de tăiat metal; maşini de pliat
metalul; foarfece metalice; maşini pentru
stanţarea metalului; maşini de frezat; mini
polizoare; umidificatoare; ferăstraie conice;
malaxoare; aparate de bătut cuie; maşini de
ştanţat; dispozitive de acţionare cu impuls;
maşini de şlefuit; sondeze cu percuţie; ciocane
cu percuţie; forjor de ştifturi; rindele
rabotoare; raboteze; maşini de îmbinat tablă;
ferăstraie circulare cu tăiere în adâncime;
foarfece mari de grădină pentru tăierea
ramurilor; discuri de polizat; ferăstraie cu
banda portabile; freze acţionate electric;
aparate electrice de spălat; foarfece pentru
tăierea crengilor (unelte electrice); maşini de
şlefuit orbitale; gatere; ciocane articulate;
rindele de adâncime; maşini de şlefuit; maşini
de şlefuit-polizat; rindele de adâncime pentru
ferestre; răzuitoare (unelte electrice);
şurubelniţe; jocuri tip mozaic; maşini de
ascuţit; chei de forfecare; foarfece (unelte
electrice); ferăstraie compuse de feliat;
dispozitiv de acţionare cu racord tubular;
pulverizatoare de apă; aparate de agrafat;
maşini de tăiat ţevi de oţel; maşini de măcinat
piatra; maşini de polizat piatra; maşini de
măcinat rectilinii; foarfece rectilinii; maşini de
plivit; ferăstrău de masă; ferăstraie conice
pentru suprafeţele meselor; capsatoare; maşini
de tăiat cepuri; maşini de tăiat ţeavă filetată;
cultivatoare; foarfece mari de grădină; presă
de perete; pompe de apă; maşini de şlefuit cu
roata; polizoare; maşini de aschiat lemnul şi
mărunţitoare; dispozitive de susţinere a
meselor pe roţi, toate reprezentând aparate de
lucru pe structuri de lemn; lame pentru unelte
electrice şi unelte pentru maşini; lame pentru
aparate de tuns iarba; lame pentru ferăstrău cu
lanţ ; apărătoare pentru bare de ghidare (piese
de maşini sau unelte electrice); bare de
ghidare (piese de maşini sau unelte

electrice);ansambluri de foarfece de tăiat
gardul viu; dispozitive de prindere; furtunuri
de mare presiune (piese de maşini); receptoare
cu plăci (piese de maşini şi unelte electrice);
duze (piese de maşini şi unelte electrice);
corzi de nailon pentru utilizare la aparatele
circulare de tăiat; capete de tăiere pentru
nailon; ţevi; protectoare (piese de maşini şi
unelte electrice); roţi din spate pentru maşini;
utilaje de irigaţii (piese de maşini sau
instrumente electrice); rotitoare (piese de
maşini şi unelte electrice); curele de umăr
pentru unelte electrice; site; tuburi pentru roţi
de maşini; aspiratoare (piese de maşini şi
unelte electrice) pentru utilizare în agricultură,
silvicultură, construcţii, în timpul liber şi în
horticultură; piese şi racorduri pentru toate
produsele menţionate anterior.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, navale,
topografice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, măsurare, de semnalizare,
monitorizare, de prim ajutor şi didactice;
dispozitive şi instrumente pentru conducerea,
transformarea, rezervarea, reglarea, controlul
şi conectarea la curent electric; aparate pentru
înregistrarea, transmisia sau reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi de date
magnetice, discuri de înregistrare;
distribuitoare automate (automate de vânzare)
şi mecanisme pentru aparate de preplată; case
de bani înregistratoare; maşini de calculat,
echipament pentru prelucrarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare; medii înregistrate,
hardware de calculator şi firmware; software
de calculator; software descărcabil de pe
internet; publicaţii în format electronic
(descărcabile); discuri compacte; muzica în
format digital; aparate pentru telecomunicaţii;
aparate pentru jocurile pe calculator adaptate
pentru utilizarea cu un ecran extern sau
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monitor; suporturi de mouse; accesorii de
telefoane mobile; lentile de contact, ochelari
de vedere şi ochelari de soare; îmbrăcăminte
de protecţie contra rănirii, accidentelor,
iradiaţiei sau focului; mobilier adaptat pentru
utilizare în laborator; baterii şi seturi de
baterii; redresoare, încărcătoare pentru baterii;
transformatoare; software şi hardware de
calculator pentru utilizare la monitorizarea,
controlul şi funcţionarea uneltelor electrice şi
uneltelor pentru maşini; sistemele şi software
de telemetrie pentru unelte electrice şi
maşini-unelte; încălţăminte de protecţie;
mănuşi de protecţie; costume de protecţie;
sorturi de protecţie; echipamente de protecţie
individuală; măsti de faţă; ochelari de
protecţie; ochelari de protecţie; căşti de
protecţie; aparate şi instrumente electrice şi de
măsură, aparate de măsură electrice şi optice
de ghidare şi distanţă pentru utilizarea cu
unelte acţionate cu forţa; tripoduri; aparate de
radio; aparate de redat muzică; echere (pentru
tâmplări), etaloane, benzi de măsurare;
raportoare; nivele cu bulă de aer, nivele
digitale pentru alcool; stecare multiple; cabluri
şi fire electrice; cabluri flexibile de extensie;
becuri şi lampi (în măsură în care sunt incluse
în clasa 9); semnalizatoare; aparate şi instalaţii
de stingere a incendiilor; aparate de tăiere cu
arc electric şi aparate de sudură;
aparateelectrice de sudură; piese, racorduri şi
accesorii pentru toate bunurile menţionate
anterior. 
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de alimentare cu apă şi
de uz sanitar; lămpi electrice; corpuri de
iluminat; lanterne electrice; abajururi; lanterne
din hârtie; lămpi de gaz; lămpi cu ulei;
cuptoare industriale; centrale electrice;
încălzitoare, boilere, plite şi sobe pe cărbuni şi
petrol; unităţi de condensare; frigidere,

congelatoare, maşini de făcut gheaţă, cutii cu
gheaţă; uscătoare de păr, uscătoare de păr tip
cască, încălzitoare de prosoape; maşini de
gătit, aparate pentru prăjit, friteuze; aparate
pentru uscat; dispozitive pentru pasteurizarea
laptelui; pompe cu recuperare de caldură,
vaporizatoare, evaporatoare, aparate de
distilat; schimbătoare de caldură; aparate
pentru încălzirea apei, aparate şi echipament
de aer condiţionat, aparate şi echipament de
control al climatului; radiatoare pentru
încălzire; articole electrocasnice pentru
încălzit, uscătoare de haine, ustensile electrice
pentru gătit, cafetiere, maşini de gătit
portabile, calorifere, dispozitive pentru
încălzirea picioarelor, aparate de prăjit pâine,
coşuri pentru jar, dispozitive pentru încălzirea
patului, paturi, ceainice, aparate de fiert orez
şi aparate de fiert ouă; ventilatoare,
dezumidificatoare şi umidificatoare; aparate
pentru dezinfectarea veselei; instalaţii şi
fitinguri de baie, căzi, duşuri, chiuvete;
aparate de purificare şi filtrare a apei;
robinete; ventile de reglare a nivelului
cisternelor; robinete pentru conducte; gropi şi
fose septice; rezervoare de colectare a apei
reziduale; incineratoare; sistem solar de
încălzire a apei; toalete (wc-uri); dispozitive
de încălzit patul (plăci de încălzire);
termofoare; dispozitive de încălzire/răcire
umplute cu substanţe chimice; instalaţii pentru
răcirea apei; aparate de control al poluării
aerului şi apei; cuptoare cu microunde;
panouri de încălzire prin pardoseală; chiuvete
de bucătărie; piese şi accesorii, cuprinse.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
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detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07791
(151) 14/11/2014
(732) C A L I S T R A T E

CRISTIAN-GABRIEL ,  Aleea
Nicolae Titulescu nr. 0, bl. B3, ap. 10,
judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

Prestige Herbals

(591) Culori revendicate:verde, orange
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;

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

clase:
5 Suplimente alimentare substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari;
dezinfectană; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

cereale, neincluse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale.
32 Ape minerale şi gazoase şil alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru fabricarea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice cu proprietăţi tonice pe
bază de plante medicinale, exceptând bere,
vodcă, gin, lichior, rom, coniac, tequilla, ouzo,
vermut, whisky, cocktail, schnapps, brandy.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07787
(151) 14/11/2014
(732) S.C. RO SERVICE ROPHILL

S.R.L., Str. Ing. Emil Marghitu nr. 6,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SCULE SERIOASE

(531) Clasificare Viena:140313; 140320;
270508; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor, accesorii, scule şi unelte
profesionale (cu excepţia transportului lor)
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permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07792
(151) 14/11/2014
(732) BOCEA MIHALACHE, Str. Peneş

Curcanu nr. 12, Jud. Arad, , NĂDLAC
ROMANIA 

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

(540)

R RO plati

(591) Culori revendicate:roşu închis
(pantone 1795C), roşu deschis
(pantone 485C), gri închis (pantone
446C), gri deschis (pantone 665C)

(531) Clasificare Viena:011515; 020901;
270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare, (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07788
(151) 14/11/2014
(732) OPTASANU IONUT, Str. Postavarul

nr. 3C, ap. 58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ANTRACIT RECIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Agenţii imobiliare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07793
(151) 14/11/2014
(732) MACK'S PROFESSIONAL S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MACK'S Professional

 
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07789
(151) 14/11/2014
(732) SAVALIUC RAZVAN OVIDIU, Str.

Otesani nr. 63, bl. T68, sc. A, ap. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LUMEA JURIDICA

  
(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;
periodice; publicaţii; reviste; reprezentări
grafice; ziare.
35 Agenţii de publicitate; anunţuri publicitare;
căutare de informaţii în fişiere informatice
pentru terţi; compilarea informatiilor în fişiere
electronice; gestiunea afacerilor comerciale;
publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; redactare de texte publicitare;
relaţii publice; reproducerea de documente;
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice.
38 Servicii de telecomunicaţii; difuzarea de
programe radio şi televiziune; transmisia de
televiziune prin cablu; transmiterea mesajelor
şi imaginilor asistată de calculator.
41 Servicii fotografice; fotoreportaje; imagini
digitale; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; publicarea de cărţi; publicarea
de texte, altele decât textele publicitare;
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; servicii ale reporterilor de ştiri;
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seminarii.
42 Artă grafică şi design; conversia datelor şi
documentelor; crarea şi întreţinerea site-urilor
web pentru terţi; găzduirea site-urilor
informatice (site-uri web); închiriere servere
web; motoare de căutare; proiectarea
sistemelor informatice; servere web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07794
(151) 14/11/2014
(732) S.C. GIROS COMPANY S.R.L.,

Stradela Ipsilanti nr. 2, Jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

GIROS

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţamânt;

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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, site-uri
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07790
(151) 14/11/2014
(732) C A L I S T R A T E

CRISTIAN-GABRIEL ,  Aleea
Nicolae Titulescu nr. 0, bl. B3, ap. 10,
judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

PRESTIGE PLANT

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
orange
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(531) Clasificare Viena:050315; 050316;
270508; 290112;  

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

5 Suplimente alimentare substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie si
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru fabricarea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice cu proprietăţi tonice pe
bază de plante medicinale, exceptând bere,
vodcă, gin, lichior, rom, coniac, tequilla, ouzo,
vermut, whisky, cocktail, schnapps, brandy.
35 Servicii de comercializare şi de publicitate
cu privire la produsele proprii din clasele
5,30,31,32,33; serviciide import-export şi
comercializare prin lanţ de magazine a
produselor proprii din clasele 5,30,31,32,33. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură ,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07795
(151) 14/11/2014
(732) COSTACHE IRINEL AUGUSTIN,

Str. Cojocari nr. 1, judeţul Prahova, ,
VĂLENII DE MUNTE 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)

PACOS ECO COLECTARE

 (531) Clasificare Viena:050316; 050713;
241511;  

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

39 Transportul deseurilor şi rezidurilor
menajere, comerciale şi industriale;
depozitarea deseurilor şi rezidurilor menajere,
comerciale şi industriale; colectarea şi
eliminarea desurilor; inchirierea de containere
pentru manipularea şi depozitarea deseurilor.
40 Reciclarea deşeurilor; tratarea şi
gestionarea deşeurilor periculoase; incinerarea
deşeurilor şi rezidurilor; sortarea deşeurilor şi
materialelor reciclabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07796
(151) 14/11/2014
(732) ALMATIM DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Miron Costin nr. 15A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

GARSON

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07797
(151) 14/11/2014
(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 TURBOMANIA

  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07798
(151) 14/11/2014
(732) PETRE LARISA, Str. Elena Doamna

nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 2, Jud. Olt, ,
SLATINA 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)

ARISaeRTEP dress well or die trying by
ARISA ERTEP

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
270519;  

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

3 Cosmetice, parfumuri, parfumuri în formă
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solidă, deodorante, săpunuri, săpunuri lichide,
spumant de baie, produse pentru curăţarea
dinţilor, sampoane, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru păr, geluri, vopsele de păr, creme de
faţă, rimel, creioane dermatograf, farduri
pentru ochi, creioane pentru machiaj, pudră
pentru machiaj, rujuri, fond de ten, creme de
corp, lac de unghii, lac de întărire pentru
unghii şi soluţie de îndepărtat ojă, uleiuri
pentru bronzat şi creme.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; genţi,
serviete, portofele, portchei, portcarduri,
portmonee; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en

detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3, 14, 18 si 25;
prezentarea pentru vânzare 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 şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
42 Servicii de design vestimentar şi de
bijuterii; consultanţă în materie de design;
decoraţiuni interioare; cercetare în domeniul
designului.

˜˜˜˜˜˜˜




