
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA 
15-17.11.2014

   PUBLICATE ÎN DATA DE 24.11.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci
depuse în perioada 

15-17.11.2014

1

Cereri Mărci publicate în 24.11.204
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozi

t

Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2014
07799

15/11/2014 DINU ANA Kassa Pharm

2 M
2014
07800

17/11/2014 DANESCU ANDREEA
MADALINA

ASOCIAŢIA escu

3 M
2014
07801

17/11/2014 S.C. NORD SIMEX
S.R.L.

SIMEX furniture

4 M
2014
07802

17/11/2014 S.C. THE LONDONER
S.R.L.

LONDONER

5 M
2014
07803

17/11/2014 GLOBAL WEB STORE
S.R.L.

DAMALI

6 M
2014
07804

17/11/2014 S.C. PRIMA
BROADCASTING
GROUP S.R.L.

AMINTIRI DIN VIITOR

7 M
2014
07805

17/11/2014 S.C. PRIMA
BROADCASTING
GROUP S.R.L.

DOSARELE DNA

8 M
2014
07806

17/11/2014 ZIEBART
INTERNATIONAL
CORPORATION

Ziebart Est. 1959

9 M
2014
07807

17/11/2014 S.C. VEL PITAR S.A.

10 M
2014
07808

17/11/2014 STANOMIR DRAGOŞ ARTEA
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozi

t

Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

11 M
2014
07809

17/11/2014 S.C. METROPOLITAN
MAXPRESS ADV S.R.L.

Maxpress.ro

12 M
2014
07810

17/11/2014 S.C. TERMO ACTIV
INSTALAŢII S.R.L.

KAZAN INSTALAŢII
COMPLETE

13 M
2014
07813

17/11/2014 S.C. METROPOLITAN
MAXPRESS ADV S.R.L.

Metropolitan Maxpress

14 M
2014
07817

17/11/2014 HUIDUC IULIA IOANA Şcoala de SuperEroi

15 M
2014
07818

17/11/2014 BALINT IOSIF hri.ro

16 M
2014
07819

17/11/2014 HUIDUC IULIA IOANA IRSCA Gifted Education

17 M
2014
07820

17/11/2014 MANOLESCU MIRCEA SENTINEL

18 M
2014
07821

17/11/2014 HUIDUC IULIA IOANA Florian Colceag

19 M
2014
07822

17/11/2014 HUIDUC IULIA IOANA ÎNVAŢĂ să ZBORI
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(210) M 2014 07799
(151) 15/11/2014
(732) DINU ANA, Bld. Independenţei nr.

81, bl. D3, sc. C, ap. 40, Jud.
Constanţa, , MEDGIDIA 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)

Kassa Pharm

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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, 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.
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.
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 07800
(151) 17/11/2014
(732) D A N E S C U  A N D R E E A

MADALINA, Str. General Culcer
Ioan nr. 50, sector 6, 060136,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA escu
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(531) Clasificare Viena:020912; 090701;
090725; 270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07801
(151) 17/11/2014
(732) S.C. NORD SIMEX S.R.L., Str.

Depozitelor nr. 21, judeţul Satu Mare,
, SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

SIMEX furniture

(591) Culori revendicate:bordo, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
20 Mobilă şi mobilier; vitrine (mobilă); tetiere
(mobilă); rafturi de mobilă; jaluzele interioare
(mobilă); mobilă cu pat încorporat; canturi din
plastic pentru mobilă; elemente de separare
individuale (mobilă); zăvoare pentru mobilă,

nu din metal; rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă); etajere; etajere pentru
birou; etajere pentru biblioteci; comode;
dulapuri; dulapuri prevăzute cu oglindă;
corpuri de dulapuri; uşi de dulapuri; accesorii
pentru dulapuri (nemetalice); cuiere de haine;
paturi; paturi divan; accesorii pentru pătuţuri
(cu excepţia lenjeriei de pat); schelete de pat
din lemn; rame pentru baldachine de paturi
(cuprinse în această clasă); mobile care se pot
transforma în pat; scaune; mese; cărucioare
(mobilier); fotolii; măsuţe de toaletă; oglinzi
de mansa (oglinzi de toaletă); bufeturi;
taburete.
35 Servicii de import; comerţul cu amănuntul
şi cu ridicata; comercializarea printoate
mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site specializat în domeniul
mobilei şi a mobilierului; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse din
domeniul mobilei şi a mobilierului; informaţii
comerciale; magazin online.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; livrări de bunuri şi produse din
domeniul mobilei şi a mobilierului; servicii de
ambalare; ambalarea bunurilor; depozitare;
depozitare de produse; depozitarea bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07806
(151) 17/11/2014
(732) ZIEBART INTERNATIONAL

CORPORATION, 1290 East Maple
Road, Troy, 48083, MICHIGAN
S.U.A. 

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

(540)

Ziebart Est. 1959

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

(531) Clasificare Viena:230505; 240103;
240105; 270502; 290115;  

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

37 Vopsirea vehiculelor; tratamente
preventive sub formă de tratamente contra
ruginii şi aplicarea de straturi de protecţie şi
substraturi; servicii de recondiţionare sub
formă de lustruire, spălare, curăţare, tratament
profesional (detailing) şi condiţionare pentru
vehicule; servicii de tratamente anticoroziune;

servicii de service pentru repararea
vehiculelor; aplicarea de straturi de protecţie
pentru suprafe ţele exterioare ale
automobilelor; aplicarea de straturi de
protecţie pentru suprafeţele interioare ale
automobilelor; servicii de reparare a stratului
de vopsea a autovehiculelor; aspirarea
interioarelor vehiculelor; tratamente
profesionale (detailing) pentru interiorul
autovehiculelor; servicii de curăţare interioară
a scaunelor, covoraşelor, tapiţeriei; panourilor
de uşi, tablourilor de bord, şi a podelelor
vehiculelor; servicii de curăţare exterioară şi
lustruire a vehiculelor; servicii de curăţare a
motorului; servicii de izolare fonică a
vehiculelor; aplicarea de straturi de protecţie
pentru prevenirea abraziunilor rutiere;
aplicarea de straturi de protecţie a suprafeţelor
de interior; aplicarea de desene grafice pe
caroseriile vehiculelor; instalarea pe
vehiculele after rnarket de tapiţerii pentru
portbagaje prin pulverizare sau turnare, trape,
apărători auto, ornamente protectoare, praguri
auto, ferestre despărţitoare pentru camioane,
grilaje anti-insecte, portbagaje de plafon
pentru van-uri, portbagaje de plafon/spate,
cabine extinse, apărători auto, bări/grilaje de
protecţie, dispozitive pentru cuplare remorcă,
plasă pentru bagaje, încuietori electrice pentru
uşi, geamuri electrice; sisteme de alarmă, şi
colorarea geamurilor auto/aplicarea de folie
auto; instalare de telecomenzi de pornire a
automobilelor; repararea şi înlocuirea
geamurilor auto; repararea zgârieturilor şi a
loviturilor/urmelor/semnelor; restaurarea
covoraşelor; servicii de protecţie a
ţesăturilor/textilelor sub formă de curăţare şi
aplicare a straturilor de protecţie a
ţesă turi lor/ text i lelor;  apl icarea de
dezinfectante pentru vehicule; instalarea pe
vehicule de CD playere/aparate pentru redarea
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discurilor compacte şi a altor echipamente
audio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07807
(151) 17/11/2014
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben

(531) Clasificare Viena:010103; 020101;
020111; 260105; 260114; 290112;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07808
(151) 17/11/2014
(732) STANOMIR DRAGOŞ, Bd. Prof.

Dr. Gh. Marinescu nr. 9, Corp A,
parter, ap. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTEA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07809
(151) 17/11/2014
(732) S . C .  M E T R O P O L I T A N

MAXPRESS ADV S.R.L., Intrarea
Muzeului nr. 13, bl. 12, sc. 2, et. 1, ap.
7, cam. 2, judeţul Olt, , CARACAL
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)

Maxpress.ro

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 290112; 
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(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; servicii de publicare şi
publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07810
(151) 17/11/2014
(732) S.C. TERMO ACTIV INSTALAŢII

S.R.L., Str. Vasile Lupu nr. 142,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

KAZAN INSTALAŢII COMPLETE

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

(531) Clasificare Viena:011505; 120311;
260422; 270502; 270508; 270510;
290114;  

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

11 Instalaţii de distribuţie a fluidelor, instalaţii
sanitare, instalaţii de încălzire, de ventilaţie şi
condiţionare a aerului, instalaţii de distribuţie
pentru combustibili solizi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07802
(151) 17/11/2014
(732) S.C. THE LONDONER S.R.L., Str.

E. Zola nr. 5, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

LONDONER

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 260705;

260725; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Restaurante, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07813
(151) 17/11/2014
(732) S . C .  M E T R O P O L I T A N

MAXPRESS ADV S.R.L., Intrarea
Muzeului nr. 13, bl. 12, sc. 2, et. 1, ap.
7, cam. 2, judeţul Olt, , CARACAL
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)

Metropolitan Maxpress

  
(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; servicii de publicare şi
publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07817
(151) 17/11/2014
(732) HUIDUC IULIA IOANA, Str.

Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
et. 5, ap. 65, sector 1, 011144,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Şcoala de SuperEroi

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07803
(151) 17/11/2014
(732) GLOBAL WEB STORE S.R.L., Str.

Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAMALI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; 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.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
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servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07818
(151) 17/11/2014
(732) BALINT IOSIF, Str. Viitorului nr. 5,

Judeţul Mureş, 547525, SAT
SÎNCRAIU DE MUREŞ ROMANIA

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

(540)

hri.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de comerţ online; magazin online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07804
(151) 17/11/2014
(732) S.C. PRIMA BROADCASTING

GROUP S.R.L., Bd. Dimitrie
Pompei, Nr. 9-9A, clădirea 20, Et.8,
sector 2, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

AMINTIRI DIN VIITOR

(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.
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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07805
(151) 17/11/2014
(732) S.C. PRIMA BROADCASTING

GROUP S.R.L., Bd. Dimitrie
Pompei, Nr. 9-9A, clădirea 20, Et.8,
sector 2, , Bucureşti ROMANIA 

(540)

DOSARELE DNA

 
(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
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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.
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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07819
(151) 17/11/2014
(732) HUIDUC IULIA IOANA, Str.

Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
et. 5, ap. 65, sector 1, 011144,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IRSCA Gifted Education

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030705; 030724;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07820
(151) 17/11/2014
(732) MANOLESCU MIRCEA, Str. Ţepeş

Vodă nr. 148, sector 2, 021528,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SENTINEL

  
(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 magnetică, 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07821
(151) 17/11/2014
(732) HUIDUC IULIA IOANA, Str.

Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
et. 5, ap. 65, sector 1, 011144,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Florian Colceag

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07822
(151) 17/11/2014
(732) HUIDUC IULIA IOANA, Str.

Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
et. 5, ap. 65, sector 1, 011144,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ÎNVAŢĂ să ZBORI

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030719;

030724;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


