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Cereri Mărci publicate în data de 22.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03229
15/05/2014 S.C. COMPLEX DELTA S.R.L. HOTEL DELTA

2 M 2014
03380

15/05/2014 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.R.L.

madrigalului RESIDENCE

3 M 2014
03381

15/05/2014 S.C. ONE HERĂSTRĂU PARK
RESIDENCE S.A.

one HERASTRAU PARK

4 M 2014
03382

15/05/2014 ONE CHARLES DE GAULLE
RESIDENCE S.R.L.

one CHARLES DE GAULLE

5 M 2014
03391

15/05/2014 BRATU VIOREL Miss Bikini Fitness & Culturism

6 M 2014
03392

15/05/2014 LAZA SEBASTIEN JF JuristFirme

7 M 2014
03393

15/05/2014 BADEA GEORGE NICOLAE b-kids.ro

8 M 2014
03394

15/05/2014 MANEA DENIS ALEXANDRU DRIFT COMMUNITY

9 M 2014
03395

15/05/2014 PENCIU LUCIAN TRAIAN ENATURALIS

10 M 2014
03396

15/05/2014 S.C. TI TRUST INVEST S.A. SunGarden Resort

11 M 2014
03397

15/05/2014 POPESCU GHIMIŞ RAOUL GUMBALL3000

12 M 2014
03398

15/05/2014 POPESCU GHIMIŞ RAOUL ACE PARADE

13 M 2014
03399

15/05/2014 S.C. DRAGONUL ROŞU S.A. Dragonul

14 M 2014
03400

15/05/2014 S.C. DRAGONUL ROŞU S.A. Dragonul

15 M 2014
03401

15/05/2014 S.C. DRAGONUL ROSU S.A. Megashop

16 M 2014
03402

15/05/2014 S.C. DRAGONUL ROSU S.A. Dragonul Rosu megashop

17 M 2014
03403

15/05/2014 S.C. DRAGONUL ROSU S.A. DRAGON SHOPPING

18 M 2014
03404

15/05/2014 S.C. BELROM S.R.L. PRODUS 1992 DE CALITATE
BELROM MINI GRISINE
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19 M 2014
03405

15/05/2014 S.C. SIKA ROMANIA S.R.L. SikaHome

20 M 2014
03406

15/05/2014 S.C. TI TRUST INVEST S.A. Transylvania Legends

21 M 2014
03407

15/05/2014 MATEI MIHAELA-VIOLETA Virus Protect EXPERŢI ÎN
BIO-DEZINFECŢIE
PROFESIONALĂ
www.virusprotect.ro

22 M 2014
03408

15/05/2014 S.C. METAPLAST
ENGINEERING S.R.L.

MP metaplast engineering

23 M 2014
03409

15/05/2014 S.C. BUCURESTI TURISM S.A. Blu Autumn Fest

24 M 2014
03410

15/05/2014 BRATU CRISTINA BEAUTY LOUNGE BACK TO
FASHION

25 M 2014
03411

15/05/2014 S.C. HOLVER S.R.L. HOLVER

26 M 2014
03412

15/05/2014 S.C. HOLVER S.R.L. HOLVER LEMNUL ESTE LUMEA
NOASTRA

27 M 2014
03413

15/05/2014 S.C. HOLVER S.R.L. EUROWOOD

28 M 2014
03414

15/05/2014 GVC COMPUTERS S.R.L. GEORGE TOFAN GRUP - Calitate
garantată!

29 M 2014
03416

15/05/2014 S.C. EMMA SALAD SRL-D Green Box

30 M 2014
03417

15/05/2014 S.C. DOLCE VITA DRINKS
S.R.L.

Dolce Vita

31 M 2014
03418

15/05/2014 S.C. DULPROD S.R.L. DAS KAFFEE

32 M 2014
03419

15/05/2014 S.C. MOBILE DISTRIBUTION
S.R.L.

UnDoi

33 M 2014
03420

15/05/2014 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. LE BOLLE RISTORANTE

34 M 2014
03421

15/05/2014 S.C. VIE VIN VINJU MARE
S.R.L.

Vinul Principelui

35 M 2014
03422

15/05/2014 S.C. CENTRUL VENO
VASCULAR CLUJ S.R.L.

venovasc centrul veno vascular
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36 M 2014
03423

15/05/2014 S.C. USTUROI CU MAMALIGA
PRODUCTION S.R.L.

NORD PLANET, REVISTA PRIN
CARE DESCOPERI NORDUL!

37 M 2014
03424

15/05/2014 MIHALEA ADINA-MARIANA song

38 M 2014
03425

15/05/2014 Liberty Global Europe Holding
B.V.

UPC Wi-Free

39 M 2014
03426

15/05/2014 Liberty Global Europe Holding
B.V.

HORIZON Wi-Free

40 M 2014
03427

15/05/2014 ALYCOR SECURITY S.R.L. ALYCOR SECURITY A&C S

41 M 2014
03429

15/05/2014 AL EBADI AHMED Milan

42 M 2014
03430

15/05/2014 CHRISTOPHER KARABINAS KARPLATIK
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(210) M 2014 03229
(151) 15/05/2014
(732) S.C. COMPLEX DELTA S.R.L.,

Str. Isaccei, nr. 2, Judeţul Tulcea,
820169, TULCEA ROMANIA 

(540)

HOTEL DELTA

(591) Culori revendicate:bej-auriu

  
(531) Clasificare Viena:030706; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03380
(151) 15/05/2014
(732) S.C. ONE UNITED PROPERTIES

S.R.L., Bd. Dacia nr. 56, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

madrigalului RESIDENCE

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03381
(151) 15/05/2014
(732) S.C. ONE HERĂSTRĂU PARK

RESIDENCE S.A., Bd. Dacia nr. 56,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

one HERASTRAU PARK

(591) Culori revendicate:albastru indigo, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 15.05.2014

5

(210) M 2014 03382
(151) 15/05/2014
(732) ONE CHARLES DE GAULLE

RESIDENCE S.R.L., Bdul. Dacia nr.
56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

one CHARLES DE GAULLE

(591) Culori revendicate:albastru indigo, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03401
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROSU S.A., Sat

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

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

(540)

Megashop

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03402
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROSU S.A., Sat

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

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

(540)

Dragonul Rosu megashop

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270501;

2803; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03403
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROSU S.A., Sat

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

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

(540)

DRAGON SHOPPING

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03404
(151) 15/05/2014
(732) S.C. BELROM S.R.L., Str. Viilor nr.

1, Judeţul Vaslui, , HUŞI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PRODUS 1992 DE CALITATE
BELROM MINI GRISINE

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260725;

270502; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03391
(151) 15/05/2014
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Miss Bikini Fitness & Culturism

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03392
(151) 15/05/2014
(732) LAZA SEBASTIEN, Şos. Pantelimon

nr. 260, bl. 46, sc. 3, et. 10, ap. 130,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JF JuristFirme

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03393
(151) 15/05/2014
(732) BADEA GEORGE NICOLAE, Str.

Luica nr. 43, bl. 3/6, sc. 3, et. 1, ap.
111, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

b-kids.ro

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu, verde, roz, negru, mov,
bleu, corai, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:011521; 020502;

020503; 020506; 020517; 270502;
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03394
(151) 15/05/2014
(732) MANEA DENIS ALEXANDRU,

Aleea Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc.
B, et. 10, ap. 643, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRIFT COMMUNITY

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:180109; 180123;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de biiou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03395
(151) 15/05/2014
(732) PENCIU LUCIAN TRAIAN,

Intrarea Bârsei nr. 10, bl. G5, sc. 1, et.
1, ap. 6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENATURALIS

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

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03396
(151) 15/05/2014
(732) S.C. TI TRUST INVEST S.A., Str.

Eroilor nr. 4, ap. 21, judeţul Cluj,
400129, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

SunGarden Resort

(591) Culori revendicate:auriu, galben auriu

  
(531) Clasificare Viena:010316; 270501;

270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Bazine cu băi de abur, saune şi spa-uri.
37 Construcţii; construcţii civile;
impermeabilizarea construcţiilor; consultaţii
pentru construcţii; construcţii de terase;
reparaţii de construcţii; reparaţii în construcţii;
consultanţă în domeniul construcţiilor civile
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(construcţii); amenajare teritorială pentru
construcţii; amenajare de terenuri
(construcţii).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
organizare de excursii; organizarea de
excursii; organizare de excursii şi croaziere;
organizare de excursii cu autocarul;
organizare de excursii pentru turişti; servicii
de organizare de excursii pentru turişti;
servicii de vizitare a obiectivelor turistice,
ghid turistic şi excursii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii pentru golf;
cursuri de golf; lecţii de golf; organizarea
turneelor de golf; închiriere de echipament de
golf; pregătire fizică pentru practicarea
golfului; divertisment de tipul turneelor de
golf; planificarea de turnee profesioniste de
golf; organizare de turnee de golf profesionist;
servicii de caddy la jocul de golf (băiat care
strânge mingile de golf); ajustarea croselor de
golf pentru utilizatorii individuali; furnizare
de instalaţii pentru jocul de golf; servicii de
divertisment legate de jocul de golf; servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor
de golf (driving range); activităţi culturale;
activităţi sportive şi culturale; furnizare de
activităţi culturale; activităţi de divertisment,
sportive şi culturale; organizarea de seminarii
în materie de activităţi culturale; organizare de
conferinţe în materie de activităţi culturale;
organizare de evenimente recreative;
organizare de evenimente muzicale;
organizare de evenimente de ceremonie;
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale; organizare de competiţii
şi evenimente sportive; organizare de
evenimente şi concursuri sportive; organizare
de evenimente şi competiţii sportive;
organizare şi coordonare de evenimente
sportive; organizare de evenimente de patinaj

artistic; organizare de competiţii sportive şi
evenimente sportive; organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv; organizare de divertisment pentru
nunti; cluburi de plajă şi piscină.
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
cazare hotelieră; servicii de ospitalitate
(cazare); furnizare de cazare temporară;
servicii de cazare temporară; evaluare de
cazare hotelieră; organizare de cazare
temporară; cazare temporară; agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni); servicii ale agenţiilor de
cazare; rezervări de locuri de cazare; servicii
de cazare pentru vacanţe; servicii de cazare
pentru evenimente; rezervare de cazare la
hotel; asigurare de facilităţi pentru târguri
(cazare); furnizare de locuri de cazare pentru
reuniuni; servicii de cazare în staţiuni
turistice; servicii de camping pentru turişti
(cazare); rezervări de spaţii de cazare
temporară; asigurare de cazare temporară
pentru lucru; închirieri de spaţii de cazare
temporară; închirieri de spaţii de cazare
temporară; cafenele-restaurant; rezervări la
restaurant; restaurante cu autoservire;
restaurante cu autoservire; restaurante de
delicatese; restaurante (servirea mesei);
servicii de rezervări la restaurant; rezervări
pentru restaurante şi mese; servicii de
informare privind restaurantele; servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor; servicii de
restaurant prestate de hoteluri; restaurante
specializate în preparate la grătar; servicii de
restaurant cu servire la pachet; furnizarea de
informaţii cu privire la restaurante; servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide; oranizare de recepţii pentru nunţi
(mâncare şi băutură); organizare de recepţii
pentru nunţi (spaţii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03397
(151) 15/05/2014
(732) POPESCU GHIMIŞ RAOUL, Bd.

Gheorghe Şincai nr. 12, bl. 12, sc. A,
et. 7, ap. 32, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUMBALL3000

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03398
(151) 15/05/2014
(732) POPESCU GHIMIŞ RAOUL, Bd.

Gheorghe Şincai nr. 12, bl. 12, sc. A,
et. 7, ap. 32, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACE PARADE

(531) Clasificare Viena:240905; 240925;
260111; 260116; 260118; 270501;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03399
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROŞU S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, et. 3, biroul
29, Centrul Comercial Dragonul Roşu
Mega Shop, Sat Fundeni, judeţul Ilfov,
, DOBROEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dragonul

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03400
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DRAGONUL ROŞU S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, et. 3, biroul
29, Centrul Comercial Dragonul Roşu
Mega Shop, Sat Fundeni, judeţul Ilfov,
, DOBROEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dragonul

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03412
(151) 15/05/2014
(732) S.C. HOLVER S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 46, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

HOLVER LEMNUL ESTE LUMEA
NOASTRA

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241515; 241521;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
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plastice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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 03413
(151) 15/05/2014
(732) S.C. HOLVER S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 46, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

EUROWOOD

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260112;

260116; 261112; 270501; 270507;
290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice. 

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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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 03411
(151) 15/05/2014
(732) S.C. HOLVER S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 46, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

HOLVER

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241515; 241521;

270105; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
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nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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 03422
(151) 15/05/2014
(732) S . C .  C E N T R U L  V E N O

VASCULAR CLUJ S.R.L., Str.
Minerilor nr. 47, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA 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)

venovasc centrul veno vascular

(531) Clasificare Viena:270511; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale specifice unui centru
medical specializat în boli vasculare; servicii
de analize, asistenţă, furnizare de informaţii
medicale şi ingrijiri medicale specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03405
(151) 15/05/2014
(732) S.C. SIKA ROMANIA S.R.L., Str.

Ioan Clopotel nr. 4, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

SikaHome

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 alti suporţi de
înregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare. 
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 03421
(151) 15/05/2014
(732) S.C. VIE VIN VINJU MARE

S.R.L., Str. Unirii, nr. 2, Jud.
Mehedinţi, 225400, VÎNJU MARE
ROMANIA 

(740) S.C. PIŢU AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 286, bl.
2, sc. C, ap. 83, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Vinul Principelui
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(531) Clasificare Viena:020101; 020104;
260114; 270525;  

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

33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii), în
special vinuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, activitate de import export în special
în domeniul vinurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03414
(151) 15/05/2014
(732) GVC COMPUTERS S.R.L., Nr. 429,

judeţul Suceava, , CAJVANA
ROMANIA 

(540)

GEORGE TOFAN GRUP - Calitate
garantată!

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:150701; 150709;

261108; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03423
(151) 15/05/2014
(732) S.C. USTUROI CU MAMALIGA

PRODUCTION S.R.L., Str. 23
August, nr. 18, bl. P33, sc. 2, ap. 11,
Jud. Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

NORD PLANET, REVISTA PRIN CARE
DESCOPERI NORDUL!

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

  
(531) Clasificare Viena:010524; 010525;

011515; 270315; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Martie, carton şi produse din aceste
materiale neinciuse 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 (neinciuse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar .
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03424
(151) 15/05/2014
(732) MIHALEA ADINA-MARIANA, Str.

Victoriei nr. 2, BL. a1, SC. a, ET. 8,
AP. 31, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

song

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509; 
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de spectacole, servicii oferite
de o formaţie muzicală (grup coral), realizare
de emisiuni Radio - Tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03406
(151) 15/05/2014
(732) S.C. TI TRUST INVEST S.A., Str.

Eroilor nr. 4, ap. 21, judeţul Cluj,
400129, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Transylvania Legends

(591) Culori revendicate:auriu, galben auriu,
vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:030102; 030122;

030702; 240105; 240117; 240119;
240120; 240905; 240924; 290112;  

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

35 Publicitate; administraţie comercială;
publicitate online; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; publicitate şi
marketing; promovarea afacerii (publicitate);
publicitate în cinematografe; publicitate prin
bannere; agenţii de publicitate; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; publicitate
televizată: publicitate prin corespondenţă;
organizarea de publicitate; consultanţă privind
publicitatea; publicitate, inclusiv publicitatea
online în retele informatice; servicii de
publicitate exterioara; publicitate directă prin
corespondenţă; publicitate directă prin poştă;
promovare (publicitate) de călătorii;
promovare (publicitate) de concerte;
publicitate cu răspuns direct; publicitate pe
peliculă cinematografică; publicitate pentru
pel icule  c inematografice;  servici i
promoţionale de publicitate; consultanţă
privind publicitatea comercială; servicii de
publicitate furnizate florărilor; servicii de
publicitate şi marketing; servicii de publicitate
de exterior; servicii de editare de publicitate;
servicii de publicitate privind automobilele;
servicii de publicitate pentru arhitecţi; servicii
de promovare şi publicitate; consultanţă în
publicitate şi marketing; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate promoţională
desfaşurată prin telefon; servicii de planificare
pentru publicitate; servicii de agenţie de
publicitate; publicitate pentru terţi pe internet;
servicii de publicitate şi reclamă; servicii de
publicitate în presă; publicitate în vederea
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recrutării personalului; publicitate pentru
recrutare de personal; servicii de reclamă şi
publicitate; cercetare de piaţă pentru
publicitate; consultanţă privind publicitatea în
presă; furnizare de informaţii privind
publicitatea; servicii de cercetare privind
publicitatea; compilare de statistici privind
publicitatea; colectarea de informaţii privind
publicitatea; difuzarea de date privind
publicitatea; servicii de informaţii privind
publicitatea; consultanţă în afaceri privind
publicitatea; consultanţă pentru afaceri privind
publicitatea; servicii de consultanţă privind
publicitatea; servicii de asistenţă privind
publicitatea; publicitate promoţională pentru
proiecte de explorare; servicii de publicitate şi
de promovare; servicii de publicitate în
domeniul imobiliar; servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor; pregatirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate privind industria turismului;
publicitate promoţională privind pregatirea în
filozofie; publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidenţiale; întocmirea de
texte de publicitate comercială; publicitate în
sectorul transport şi livrare; servicii de
publicitate privind serviciile financiare;
servicii de publicitate privind lucrări publice;
servicii de publicitate privind industria
automobilelor; servicii de publicitate furnizate
prin internet; servicii de publicitate furnizate
pe internet; servicii de publicitate, marketing
şi promovare; servicii de publicitate pentru
industria literară; publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin retele de
comunicaţii electronice; expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; publicitate prin
toate mijloacele publice de comunicare;
publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afişare; publicitate prin
intermediul reţelelor de telefonie mobilă;

servicii de publicitate privind sectoarele de
transport; servicii de publicitate oferite de o
agenţie specializata în publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; servicii de
publicitate comercială legate de francizare;
servicii contractuale de alimentaţie (încheierea
de contracte comerciale).
37 Construcţii; construcţii subterane;
construcţii subacvatice; construcţii civile;
construcţii rutiere; construcţii navale;
impermeabilizarea construcţiilor; consultaţii
pentru construcţii; construcţii de porturi;
demolări de construcţii; reparaţii clădiri;
reparaţii de garduri; reparaţii de faţade;
reparaţii de umbrele; reparaţii de alarme;
reparaţii de mobilier; informaţii în domeniul
reparaţiilor; reparaţii şi întreţinere de clădiri;
întreţinere şi reparaţii de conţinut al clădirii;
reparaţii şi întreţinere de clădiri pentru
evitarea demolării; întreţinere şi reparaţii de
componente şi garnituri pentru clădiri;
întreţinerea piscinelor; servicii de curăţare a
piscinelor; construcţie de complexuri cu
piscine de înot; curăţare igienic (piscine).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
planificarea călătoriilor; rezervări pentru
călătorii; organizarea de călătorii; servicii de
călătorii aeriene; servicii de curierat
(călătorii); agenţii pentru organizarea de
călătorii; furnizarea de informaţii despre
călătorii; organizare de călătorii şi croaziere;
servicii de rezervări pentru călătorii;
organizarea de călătorii cu autobuzul;
organizare de călătorii cu autocarul; rezervări
de bilete pentru călătorii; organizare de
călătorii de vacanţă; organizare de călătorii de
afaceri; organizare de călătorii cu avionul;
servicii de planificare de călătorii; servicii de
ghizi pentru călătorii; organizare de călătorii
în străinătate; organizare şi intermediere de
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călătorii; rezervare de cuşete pentru călătorii;
servicii de rezervare pentru călătorii; rezervare
de locuri pentru călătorii; servicii de
informaţii privind călătoriile; servicii de
organizare a călătoriilor; servicii de
planificare a călătoriilor; agenţii de rezervare
a călătoriilor; servicii de rezervari pentru
călătorii maritime; servicii de rezervari pentru
călătorii turistice; servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii; închirieri (charter)
de vehicule pentru călătorii; servicii de
rezervare de locuri (călătorii); rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi); servicii
computerizate de informare privind călătoriile;
servicii de agenţie pentru organizarea
călătoriilor; servicii de rezervare de bilete
pentru călătorii; servicii de rezervare pentru
călătorii pe uscat; servicii de rezervari pentru
călătorii de vacanţă; servicii de emitere de
bilete pentru călătorii; servicii de rezervare
pentru călătorii şi transport; servicii de
rezervare pentru călătorii cu avionul; servicii
de rezervare de locuri pentru călătorii; servicii
pentru rezervarea de locuri pentru călătorii;
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
călătoriile; servicii de rezervare oferite de
agenţii pentru călătorii; furnizarea de
informaţii privind aspecte legate de călătorii;
servicii de furnizare de informaţii referitoare
la călătorii; organizare de călătorii în
strainatate în scopuri culturale; servicii
computerizate de informare privind rezervările
pentru călătorii; coordonarea organizării de
călătorii individuale şi de grup; servicii de
pachete de vacanţă pentru organizarea
călătoriilor; servicii specifice agenţiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor; servicii
de agenţie de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de agenţii de turism
pentru călătorii de afaceri; servicii de agenţii
de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul;
servicii de împachetare pentru protejarea

bagajelor în timpul călătoriilor; servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii şi circuite
turistice; servicii de rezervare oferite de
agenţii pentru călătorii cu avionul; organizare
de călătorii sub formă unui program de
bonificare pentru clienţii cardurilor de credit;
transportul pasagerilor; transportul pasagerilor
cu feribotul; transportul pasagerilor cu
minibuzul; transportul pasagerilor şi bagajelor
acestora; transportul pasagerilor pe cale
aeriană; organizarea transportului pasagerilor
cu maşina; organizarea transportului
pasagerilor pe cale aeriană; furnizare de
informaţii referitoare la transportul
pasagerilor; servicii computerizate de
informare privind transportul pasagerilor;
servicii computerizate de rezervări pentru
transportul pasagerilor; transportul pasagerilor
cu omnibuzul; organizare de excursii;
organizare de excursii şi croaziere; organizare
de excursii cu autocarul; organizare de
excursii pentru turişti; servicii de organizare
de excursii pentru turişti; servicii de vizitare a
obiectivelor turistice, ghid turistic şi excursii;
organizare de vizite turistice; organizare de
circuite şi vizite turistice; organizare de vizite
turistice cu ghid; organizare şi realizare de
vizite turistice; servicii de organizare şi ghidaj
pentru circuite şi vizite turistice; servicii de
turism; agenţii de turism; agenţie de turism;
servicii de ghizi de turism; servicii de agenţie
de turism pentru organizarea de vacanţe;
servicii specifice agenţiilor de turism şi
servicii de rezervări; servicii specifice
agenţiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu; activităţi culturale; activităţi
sportive şi culturale; furnizare de activităţi
culturale; activităţi de divertisment, sportive şi
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culturale; organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale; organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale; servicii
pentru golf; cursuri de golf; lecţii de golf;
organizarea turneelor de golf; închiriere de
echipament de golf; organizare de turnee de
golf; pregatire fizică pentru practicarea
golfului; divertisment de tipul turneelor de
golf; organizare de turnee de golf profesionist;
servicii de caddy la jocul de golf (baiat care
strange mingile de golf); ajustarea croselor de
golf pentru utilizatorii individuali; furnizare
de instalaţii pentru jocul de golf; furnizare de
instalaţii pentru jocul de golf; servicii de
divertisment legate de jocul de golf; servicii
pentru terenuri pentru practicarea loviturilor
de golf (driving range); sport şi fitness;
servicii de educaţie, instruire şi divertisment;
certificarea premiilor în educaţie şi instruire;
instruire în materie de educaţie fizică pentru
adulti şi copii; activităţi sportive; organizare
de activităţi sportive şi competiţii sportive;
activităţi sportive şi de recreere; organizare de
activităţi sportive sau competiţii; servicii de
antrenament pentru activităţi sportive.
43 Servicii de cazare temporară; cazare
temporară; servicii de cazare hotelieră;
servicii de ospitalitate (cazare); furnizare de
cazare temporară; evaluare de cazare
hotelieră; organizare de cazare temporară;
organizare de cazare pentru turişti; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni); servicii de cazare
pentru reuniuni; servicii ale agenţiilor de
cazare; rezervări de locuri de cazare; servicii
de cazare pentru vacanţe; furnizare de cazare
pentru vacanţe; servicii de cazare pentru
evenimente; rezervare de cazare la hotel;
asigurare de facilităţi pentru târguri (cazare);
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni;
servicii de cazare în staţiuni turistice; servicii
de camping pentru turisti (cazare); rezervări
de spaţii de cazare temporară; asigurare de

cazare temporară pentru lucru; servicii
specifice taberelor de vacanta (cazare);
închirieri de spaţii de cazare temporară;
închirieri de spaţii de cazare temporară;
furnizare de spaţii de cazare temporară
mobilate; rezervare de locuri de cazare pentru
turişti; rezervare de locuri de cazare la
hoteluri; furnizare de locuri de cazare la
hoteluri; furnizare de locuri de cazare pentru
recepţii; rezervare de locuri de cazare pentru
călători; servicii oferite de tabere de vacanţa
(cazare); rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe; asigurare de spaţii de cazare pentru
turişti; organizare de locuri de cazare pentru
vacanţe; servicii de caritate, şi anume cazarea
temporară; evaluare locuri de cazare pe timp
de vacanţă; închiriere de locuri de cazare
pentru petrecerea vacanţelor; hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistica şi de
vacanţă; rezervare de spaţii de cazare în cadrul
campingurilor; servicii de rezervare a locurilor
de cazare (time-share); servicii de agenţii de
turism privind spaţiile de cazare; servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri; servicii
de rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe; servicii de adapost de urgenta (locuri
de cazare temporară); servicii de agenţii de
turism privind rezervări de cazare; servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share);
furnizare de informaţii cu privire la rezervarea
de locuri de cazare; servicii ale agenţiilor de
rezervare de locuri de cazare (time-share);
servicii de agenţie de închiriere de locuri de
cazare (time-share); servicii ale agenţiilor de
turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanţă; cafenele-restaurant; rezervări
la restaurant; restaurante cu autoservire;
restaurante de delicatese; restaurante (servirea
mesei); servicii de rezervări la restaurant;
rezervări pentru restaurante şi mese; servicii
de informare privind restaurantele; servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor; servicii de
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restaurant prestate de hoteluri; restaurante
specializate în preparate la grătar; servicii de
restaurant cu servire la pachet; furnizarea de
informaţii cu privire la restaurante;
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire; servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide; servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu
licenţă; servicii de oferire a mâncării la pachet
.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03416
(151) 15/05/2014
(732) S.C. EMMA SALAD SRL-D, Str.

Fântânele nr. 34-36, ap. 51, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Green Box

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03417
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DOLCE VITA DRINKS

S.R.L., Str. Petuniilor nr. 6, judeţul
Suceava, 720216, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Dolce Vita

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:240701; 260113;

270502; 270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03425
(151) 15/05/2014
(732) Liberty Global Europe Holding

B.V., Boeingavenue 53, 1119 PE,
SCHIPHOL-RIJIK NETHERLANDS

(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)

UPC Wi-Free

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

9 Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea, stocarea,
codificarea, decodificarea, conversia şi
procesarea sunetului, a imaginilor sau datelor,
wireless sau nu; aparate de comunicare şi
telecomunicare care suportă integrarea de
conţinut prin cablu, pe baza de web şi
personal; modemuri, decodoare, dispozitive de
codare, wireless sau nu; dispozitive de acces
(aparate) şi dispozitive pentru controlul
accesului pentru aparate de procesare a
datelor, wireless sau nu; aparate de
autentificare pentru uzul în cadrul reţelelor de
telecomunicaţii, wireless sau nu; aparate
pentru cifrarea şi descifrarea semnalelor şi a
retransmisiilor; terminale digitale; programe
pentru calculator în special pentru a permite
transmisia de date, wireless sau nu; filme şi
alte programe audio şi audio vizuale pentru
descarcare.
38 Servicii de telecomunicaţii, incluzând
servicii de telecomunicaţii mobile şi wireless;
servicii de telefonie; difuzare de programe
radio şi de televiziune; înregistrări video la
cerere; servicii de întreţinere a serviciilor

oferi te  de furnizori  de internet
(telecomunicaţii); furnizarea de acces la reţele
de telecomunicaţii (inclusiv de internet)
wireless sau nu; închiriere de echipament de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor inclusiv prin
intermediul televiziunii, internetului, sau a
altor mijloace (noi) de comunicare; schimb şi
transmitere de mesaje şi comunicări
electronice, wireless sau nu; servicii de
comunicare interactive prin intermediul
reţelelor de internet, reţelelor de televiziune
prin cablu sau a altor forme de transfer de
date, wireless sau nu; difuzarea programelor
de televiziune prin cablu; transmiterea de date,
sunete şi imagini, wireless sau nu, inclusiv
prin intermediul radioului, televiziunii,
satelitului, cablului, eterului şi prin mijloace
electronice; furnizarea şi închirierea terţilor de
infrast ructura  pentru servici i  de
telecomunicaţii inclusiv pentru telefonie
(mobilă); informaţii şi consultanţă în
domeniul telecomunicaţiilor (incluzţnd
servicii de telecomunicaţii interactive);
închirierea de timp de acces la reţele de
telecomunicaţii; acces la descarcări de jocuri
video, de date digitale, de comunicări
(transmisiuni) prin intermediul reţelelor
globale deschise de calculatoare (internet) sau
reţelelor globale închise de calculatoare
(intranet), serviciile menţionate anterior
furnizate şi wireless; servicii de transmisie de
programe şi selecţie de canale de televiziune;
servicii de furnizare de acces la o reţea
informatică; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la internet şi la baze de date;
toate serviciile menţionate anterior furnizate şi
wireless.
41 Închiriere de filme şi alte programe audio
şi audiovizuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03426
(151) 15/05/2014
(732) Liberty Global Europe Holding

B.V., Boeingavenue 53, 1119 PE,
SCHIPHOL-RIJIK NETHERLANDS

(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)

HORIZON Wi-Free

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

9 Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea, stocarea,
codificarea, decodificarea, conversia şi
procesarea sunetului, a imaginilor sau datelor,
wireless sau nu; aparate de comunicare şi
telecomunicare care suportă integrarea de
conţinut prin cablu, pe baza de web şi
personal; modemuri, decodoare, dispozitive de
codare, wireless sau nu; dispozitive de acces
(aparate) şi dispozitive pentru controlul
accesului pentru aparate de procesare a
datelor, wireless sau nu; aparate de
autentificare pentru uzul în cadrul reţelelor de
telecomunicaţii, wireless sau nu; aparate
pentru cifrarea şi descifrarea semnalelor şi a
retransmisiilor; terminale digitale; programe
pentru calculator în special pentru a permite
transmisia de date, wireless sau nu; filme şi
alte programe audio şi audio vizuale pentru
descarcare.
38 Servicii de telecomunicaţii, incluzând
servicii de telecomunicaţii mobile şi wireless;
servicii de telefonie; difuzare de programe
radio şi de televiziune; înregistrări video la
cerere; servicii de întreţinere a serviciilor

oferi te  de furnizori  de internet
(telecomunicaţii); furnizarea de acces la reţele
de telecomunicaţii (inclusiv de internet)
wireless sau nu; închiriere de echipament de
telecomunicaţii; furnizare de informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor inclusiv prin
intermediul televiziunii, internetului, sau a
altor mijloace (noi) de comunicare; schimb şi
transmitere de mesaje şi comunicări
electronice, wireless sau nu; servicii de
comunicare interactive prin intermediul
reţelelor de internet, reţelelor de televiziune
prin cablu sau a altor forme de transfer de
date, wireless sau nu; difuzarea programelor
de televiziune prin cablu; transmiterea de date,
sunete şi imagini, wireless sau nu, inclusiv
prin intermediul radioului, televiziunii,
satelitului, cablului, eterului şi prin mijloace
electronice; furnizarea şi închirierea terţilor de
infrast ructura  pentru servici i  de
telecomunicaţii inclusiv pentru telefonie
(mobilă); informaţii şi consultanţă în
domeniul telecomunicaţiilor (incluzţnd
servicii de telecomunicaţii interactive);
închirierea de timp de acces la reţele de
telecomunicaţii; acces la descarcări de jocuri
video, de date digitale, de comunicări
(transmisiuni) prin intermediul reţelelor
globale deschise de calculatoare (internet) sau
reţelelor globale închise de calculatoare
(intranet), serviciile menţionate anterior
furnizate şi wireless; servicii de transmisie de
programe şi selecţie de canale de televiziune;
servicii de furnizare de acces la o reţea
informatică; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la internet şi la baze de date;
toate serviciile menţionate anterior furnizate şi
wireless.
41 Închiriere de filme şi alte programe audio
şi audiovizuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03418
(151) 15/05/2014
(732) S.C. DULPROD S.R.L., Str. Euro 85

nr. 183, judeţul Buzău, , COM.
MĂRĂCINENI ROMANIA 

(540)

DAS KAFFEE

(591) Culori revendicate:maro, vişiniu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050701; 270524;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03419
(151) 15/05/2014
(732) S.C. MOBILE DISTRIBUTION

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

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

(540)

UnDoi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03427
(151) 15/05/2014
(732) ALYCOR SECURITY S.R.L., Str.

Secuilor nr. 3, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap.
104, camera 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALYCOR SECURITY A&C S

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010103; 260104;

260121; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03420
(151) 15/05/2014
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) S.C. PIŢU AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 286, bl.
2, sc. C, ap. 83, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LE BOLLE RISTORANTE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03429
(151) 15/05/2014
(732) AL EBADI AHMED, Str. Alexandru

Moruzzi Voievod nr. 4, bl. B1, sc. 3,
et. 7, ap. 87, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Milan

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; sprayuri odorizante pentru
cameră.
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 artisi; 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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.

35 Publicitate;conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 3,
16, 21 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, sevicii asigurate de magazine
en gros sau en detail, servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03430
(151) 15/05/2014
(732) CHRISTOPHER KARABINAS,

Kabataş set ustu Inebolu sok. No: 61
Dolmabahce, Apt. Kat: 3 Kabataş, ,
ISTANBUL TURCIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KARPLATIK

(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
îînregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
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calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(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. (Solicităm protecţie pentru întreaga

listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (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 03407
(151) 15/05/2014
(732) MATEI MIHAELA-VIOLETA, Str.

Pepelea nr. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Virus Protect EXPERŢI ÎN
BIO-DEZINFECŢIE PROFESIONALĂ
www.virusprotect.ro
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(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:240115; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale,cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi animale; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03408
(151) 15/05/2014
(732) S . C .  M E T A P L A S T

ENGINEERING S.R.L., Str. Racari
nr. 5, Hala Producţie, parter, corp 51
A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MP metaplast engineering

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:180109; 180123;

270501; 270511; 270522; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învatamânt;
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 03409
(151) 15/05/2014
(732) S.C. BUCURESTI TURISM S.A.,

Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blu Autumn Fest

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03410
(151) 15/05/2014
(732) BRATU CRISTINA, Str. Garniţei nr.

2, bl. 52, sc. A, et. 7, ap. 44, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEAUTY LOUNGE BACK TO
FASHION

(591) Culori revendicate:negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;

270507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


