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Cereri M|rci publicate în data de 23/07/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04842
14/07/2014 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. EMBRYO

2 M 2014
04843

14/07/2014 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. RERUM

3 M 2014
04844

14/07/2014 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. MESSIS

4 M 2014
04893

16/07/2014 CHITESCU BOGDAN ATELIER DE CARTIER

5 M 2014
04910

16/07/2014 SMARANDOIU DRAGOS
ADRIAN

MAFIOT WEAR

6 M 2014
04911

16/07/2014 SMARANDOIU DRAGOS
ADRIAN

SLSS FOOTWEAR

7 M 2014
04912

16/07/2014 S.C. RP TOTAL DEFENCE
S.R.L.

RP TOTAL DEFENCE

8 M 2014
04913

16/07/2014 FAUR SORIN NEUROTONIQ

9 M 2014
04914

16/07/2014 AVRAM LAURENÚIU ION magazinul cu surprize SCOOP

10 M 2014
04915

16/07/2014 T{NASE IONEL-IUSTIN IT Academy

11 M 2014
04916

16/07/2014 MIREA RADU CRISTIAN MOBIX

12 M 2014
04917

16/07/2014 MELINTE ADRIAN ÔTEFAN Papeto

13 M 2014
04918

16/07/2014 SPIRU LUIZA Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru Medicina
Longevitatii Geriatrie-Gerontologie
Geronto-Psihiatrie

14 M 2014
04919

16/07/2014 SPIRU LUIZA Luiza Spiru, MD, PhD Professor of
Longevity Medicine Geriatrics-
Gerontology Old Age Psychiatry

15 M 2014
04920

16/07/2014 SAVA MIHAELA La Pr|jiturEla Arome, gusturi Õi culori

16 M 2014
04921

16/07/2014 FUNDAÚIA DENTALMED DentalMed FOUNDATION

17 M 2014
04922

16/07/2014 S.C. GENERAL NEXT PHARM
S.R.L.

ZMEI Õi ZMEE
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18 M 2014
04923

16/07/2014 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

MOMKI

19 M 2014
04924

16/07/2014 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

u-grow

20 M 2014
04925

16/07/2014 S.C. IQ GUARD S.R.L. IQ GUARD

21 M 2014
04926

16/07/2014 MUNICIPIUL TOPLIÚA B{ILE BÁNFFY TOPLIÚA

22 M 2014
04928

16/07/2014 MARINESCU LUCIAN DE SPART GHINIONUL

23 M 2014
04929

16/07/2014 S.C. TIRE EXPERT S.R.L. AUTOZONE

24 M 2014
04930

16/07/2014 DIACONU CRISTIAN FideliaCredit

25 M 2014
04931

16/07/2014 NEAGU CATALIN PROTECT MARK

26 M 2014
04932

16/07/2014 BOGDAN MIHAIL ROMULUS NO TE PREOCUPES

27 M 2014
04933

16/07/2014 SAVA MIHAELA PrajiturEla

28 M 2014
04934

16/07/2014 S.C. COSTY - CELY P.O.S.T.
COM S.R.L.

S.C. COSTY CELY S.R.L. com
P.O.S.T guard

29 M 2014
04935

16/07/2014 DUMITRESCU TIBERIU
ADRIAN

PRO BASKETBALL ACADEMY

30 M 2014
04936

16/07/2014 Comitetul Olimpic Õi Sportiv
Român

Olimpic Olimpiada

31 M 2014
04937

16/07/2014 DDD CONSTANCE PERFECT
CLEAN S.R.L.

021 9662 COMPANIA DDD

32 M 2014
04938

16/07/2014 S.C. IMPLANT PRAXIS S.R.L. DENTAL Praxis Masterpiece
dentistry and implantology

33 M 2014
04939

16/07/2014 S.C. MORPHO DESERT S.R.L. MORPHO FABULOUS DESSERTS
& MACARONS

34 M 2014
04940

16/07/2014 S.C. MORPHO DESERT S.R.L. MORPHO fabulous desserts &
macarons

35 M 2014
04941

16/07/2014 HINGLEY JULIAN MARK FundaÛia School for Europe S4E
Providing a Fourth Way in Education
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36 M 2014
04942

16/07/2014 MIÔCAREA AGRICULTORILOR
DIN ROMÂNIA

ANA

37 M 2014
04943

16/07/2014 S.C. VIVA - PARTNER GROUP
S.R.L.

neoplantravel your new travel plan

38 M 2014
04944

16/07/2014 S.C. SETIS COMMUNICATIONS
S.R.L.

LANCOMM

39 M 2014
04946

16/07/2014 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

INPREGA

40 M 2014
04947

16/07/2014 S.C. LACTAG S.A. Pe gustate !
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(210) M 2014 04842
(151) 14/07/2014
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)

EMBRYO

  
(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 pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04843
(151) 14/07/2014
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)

RERUM
  
(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 pământ; compoziţii extinctoare;

preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04844
(151) 14/07/2014
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)

MESSIS
  
(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 pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04893
(151) 16/07/2014
(732) CHITESCU BOGDAN, Calea Aurel

Vlaicu bl. Z27, sc. D, et. 5, ap. 14,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

ATELIER DE CARTIER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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41 Educaţie; inslruire: divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04923
(151) 16/07/2014
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI 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)

MOMKI

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030708; 270303;

270502; 270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Semne de cărţi; pânze pentru pictură;
creioane de cărbune; cărţi de desene; pastă
corectoare (articole de birou); benzi
corectoare (articole de birou); planşe pentru
desen; instrumente pentru desen; materiale
pentru desen; paduri de desenat; stilouri de

desen; seturi de desen; plastilină; materiale de
modelare; pastă de modelat; hârtie de ambalat;
carnete (papetărie); carnete de scris; cutii de
acuarele (articole folosite în şcoală); tăvi de
pictură; pensule pentru picture; lipici pentru
papetărie sau menaj; felicitări; felicitări
musicale; litere (caractere); numere
(caractere); ascuţitori electrice sau neelectrice;
creioane; stilouri (articole de birou); rame de
fotografii; radiere; radiere pentru birouri;
seturi de scris; instrumente de scris; cărţi de
scris sau colorat.
18 Valize pentru călătorie; genţi de mână;
valize cu cheie; poşete; ghiozdane; valize;
geamantane; genţi de cumpărături pe roţi.
28 Pistoale cu aer (jucării); dispozitive de
jocuri video tip arcada; jocuri de table;
baloane; mingi pentru jocuri; clopoţei pentru
pomul de Crăciun; cuburi (jocuri); jocuri pe
tablă; pocnitori (pedarde de Crăciun); patine
cu lamă ataşată; cuburi (jucării); jocuri de
construcţie; suporturi de lumânări pentru
Crăciun; capse pentru pistoale (jucării); cărţi
de joc; table de dame; dame (joc); jocuri de
şah; table de şah; suporturi pentru pomul de
Crăciun; pomi de Crăciuni din material
sintetic; ornamente pentru pomul de Crăciun,
cu excepţia articolelor de iluminat şi
produselor de cofetărie; confetti; truse de
magie; cazaci (artificii de jucărie); discuri
pentru jocuri; capse detonante (jocuri); zaruri;
pahare pentru zaruri discuri pentru sporturi;
păpuşi; paturi de păpuşi; haine de păpuţi;
biberoane pentru păpuşi; căsuţe de păpşi;
camere de păpuşi; dominouri; table pentru
dame; pocnitori explozive (pedarde de
Crăciun); biberoane pentru păpuşi; colaci
pentru scăldat şi înot; discuri zburătoare
(jucării); mese pentru fotbal de interior; jocuri;
aparate pentru jocuri; mingi pentru jocuri; bâte
pentru jocuri; discuri pentru jocuri bile pentru
jocuri; mănuşi pentru jocuri; jocuri cu
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potcoave; patine; mese pentru fotbal de
interior; role; puzzle; jocuri (noutăţi);
caleidoscoape; mosoare pentru zmeie; zmeie;
mah-jong; bile pentru jocuri; marionete; măşti
de jucărie; jucării rotative pentru patuturi;
machete de vehicule la scara; articole pentru
petreceri, dansuri (cocarde); pachinko; pălării
din hârtie pentru petreceri; jocuri de societate;
capse cu percuţie (jucării); pinatas; pistol de
jucărie; baloane; mingi; jucării de plus;
piscine (articole pentru joacă); jocuri portabile
cu afişaje pe bază de cristale; quiot; rachete;
maşinuţe cu radiotelecomandă; jucării cu
clopoţei; jocuri cu inele; căluţi balansoar;
patine cu rotile; machete la scară (jucării);
maşini de jucărie la scară; scutere (jucării);
fluturaşi (de badminton); skateboard-uri;
popice; sânii (articole de sport); topogane;
maşini cu sloturi (maşini de jocuri); zapadă
artificială pentru pomii de Crăciun; globuri de
zapadă; bule de săpun (jucării); titirezi
(jucării); jucării împăiate; piscine pentru copii;
înotătoare; leagăne; ţinte; ursuleţ de pluş;
maşini de jucărie; jucării; jucării pentru
animale domestice; trambuline; bastoane;
maşinuţe cu telecomandă; maşini pentru jocuri
video; pernuţe pentru înot.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04924
(151) 16/07/2014
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI 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)

u-grow

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7466 C)

  
(531) Clasificare Viena:270116; 270510;

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

clase:
10 Biberoane; tetine de biberon (suzete);
aparate pentru măsurarea presiunii arteriale;
dozatoare de aerosoli pentru uz medical;
pompe pentru sân; mameloane artificiale;
beţişoare pentru igiena urechii; dispozitive de
închidere pentru biberoane; suzete pentru
bebeluşi; pulsometre; inele pentru dentiţie;
sfigmomanometre; sfigmotensiometre; tetine;
tetine pentru biberoane; termometre pentru uz
medical.
11 Aparate odorizante; instalaţii de filtrare a
aerului; aparate de ionizare pentru tratarea
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aerului sau apei; aparate şi maşini pentru
purificarea aerului; sterilizatoare de aer;
umezitoare (încălzire); lămpi electrice; lumini
decorative; încălzitoare electrice pentru
biberoane; difuzoare de lumină; aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led); aparate
şi instalaţii de iluminare; lămpi proiectoare;
lămpi de siguranţă; capace de toaletă; căzi de
baie pentru băi de şezut; instalaţii pentru
generarea aburului; sterilizatoare; baterii (cu
excepţia celor electrice); toalete portabile;
fierbătoare; aparate şi maşini pentru
purificarea aerului.
12 Husă montata pentru cărucioare de copii;
cărucioare pentru copii; huse pentru căruţ;
copertine pentru căruţuri; scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule; căruţuri pentru
copii.
20 Muşamale pentru schimbarea bebeluşilor;
suporturi pentru schimbarea bebeluşilor;
pătuţuri pentru copii; perne; scaune înalte
pentru bebeluşi; saltele pentru ţarcuri de joacă
pentru copii; premergătoare; ţarcuri de joacă
pentru copii; saltele pentru ţarcuri de joacă
pentru bebeluşi; platforme pentru schimbarea
scutecelor montate în perete.
21 Dozatoare de aerosoli, nu pentru uz
medical; cadiţe portabile, pentru copii;
termosuri pentru băuturi; oale de noapte;
aparate de odorizare de uz personal; sticle
pentru calătorie; pahare de băut; sticle
(recipiente); încălzitoare non-electrice pentru
biberoane; termosuri; saci izotermici;
recipiente pentru bucătărie; ustensile de
bucătărie; pile pentru unghii; bureţi de baie;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice; căzi
de baie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04910
(151) 16/07/2014
(732) S M A R A N D O I U  D R A G O S

ADRIAN, Str. Slt. Gheorghe Barboi
nr. 10, bl. 10, sc. 2, ap. 3, judeţul Gorj,
, TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

MAFIOT WEAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04911
(151) 16/07/2014
(732) S M A R A N D O I U  D R A G O S

ADRIAN, Str. Slt. Gheorghe Barboi
nr. 10, bl. 10, sc. 2, ap. 3, judeţul Gorj,
, TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

SLSS FOOTWEAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04912
(151) 16/07/2014
(732) S.C. RP TOTAL DEFENCE S.R.L.,

Str. Ilioara nr. 14 F, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RP TOTAL DEFENCE
(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:010104; 260113;

260122; 260701; 260725; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04913
(151) 16/07/2014
(732) FAUR SORIN, Str. Anton Bacalbaşa

nr. 17, bl. 143, sc. 1, et. 5, ap. 34,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEUROTONIQ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04914
(151) 16/07/2014
(732) AVRAM LAURENŢIU ION, Str. Dr.

Carol Davila nr. 59, bl. 2, ap. 1, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

magazinul cu surprize SCOOP

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

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;

270302; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04915
(151) 16/07/2014
(732) TĂNASE IONEL-IUSTIN, Bd.

Unirii, nr. 55, bl. E4A, ap. 1, sector 3,
030826, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IT Academy

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04916
(151) 16/07/2014
(732) MIREA RADU CRISTIAN, Str.

Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOBIX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Suporturi auto şi de birou pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare auto de baterii
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile (kit hand-free), carcase
pentru telefoane mobile, cabluri de conectare
pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, dispozitive GPS, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
18 Huse din piele şi imitaţie din piele pentru
telefoane mobile, laptopuri şi tablete.
24 Huse din materiale textile pentru telefoane
mobile, laptopuri şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04917
(151) 16/07/2014
(732) MELINTE ADRIAN ŞTEFAN, Şos.

Mihai Bravu nr. 438, bl. V13, sc. 1,
ap.  17,  sector 3,  030331,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Papeto
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04918
(151) 16/07/2014
(732) SPIRU LUIZA, Bd. Mihail

Kogălniceanu nr. 49, et. 2, ap. 11,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector
4, CP76, OP5, GH4 BUCURESTI

(540)

Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru Medicina
Longevitatii Geriatrie-Gerontologie
Geronto-Psihiatrie

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
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 04919
(151) 16/07/2014
(732) SPIRU LUIZA, Bd. Mihail

Kogălniceanu nr. 49, et. 2, ap. 11,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.
12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector
4, CP76, OP5, GH4 BUCURESTI

(540)

Luiza Spiru, MD, PhD Professor of
Longevi ty  Medic ine  Geriatr ics -
Gerontology Old Age Psychiatry

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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
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igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
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 04920
(151) 16/07/2014
(732) SAVA MIHAELA, Str. Ziduri între

Vii nr. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La PrăjiturEla Arome, gusturi şi culori

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:110110; 110125;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04921
(151) 16/07/2014
(732) FUNDAŢIA DENTALMED, Calea

13 Septembrie nr. 102, bl. 48A,
Supantă, Camera 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DentalMed FOUNDATION

(591) Culori revendicate:maro, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

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

clase:
36 Servicii caritabile (colectare de fonduri)
pentru copii şi bătrâni, elevi/studenţi
performanţi; colectare de fonduri pentru
îndeplinirea scopului fundaţiei; servicii de
informare, consultanţă în domeniu.
41 Organizarea de campanii media cu scop
educaţional (educaţie, instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04922
(151) 16/07/2014
(732) S.C. GENERAL NEXT PHARM

S.R.L., Intrarea Sulfinei nr. 96,
Camera 8, et. 1, judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA 

(740) MIRELA BIANCA NASTASE, Str.
Zboina Neagra nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
II, et. 7, ap. 83, sector 6 BUCURESTI

(540)

ZMEI şi ZMEE

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
136C), roşu (Pantone 1788C), albastru
deschis (Pantone 659C), roz (Pantone
246C), verde deschis (Pantone 374C).
albastru (Pantone 2727C), roz
(Pantone 515C), portocaliu (Pantone
151C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04936
(151) 16/07/2014
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv

Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Olimpic Olimpiada

  
(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 pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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; lumânari şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi

şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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.
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
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explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzica.
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.
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. 
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.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici

placate); 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă. 
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni (
ornamente ) pentru pomul de crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, 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
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de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. 
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 04937
(151) 16/07/2014
(732) DDD CONSTANCE PERFECT

CLEAN S.R.L., Aleea Taifunului nr.
23, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

021 9662 COMPANIA DDD
  
(531) Clasificare Viena:031324; 160317;

240105; 240109; 240113; 270510;
270711;  

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

37 Curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interioare), curăţirea
coşurilor de fum, curăţenie, dezinfectare,
curăţătorie uscată, exterminarea dăunătorilor,
alta decât pentru agricultură, exterminarea
şobolanilor, exterminarea dăunătorilor, de altă
natură decât pentru agricultură. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04925
(151) 16/07/2014
(732) S.C. IQ GUARD S.R.L., Şos

Giurgiului nr. 126, bl. 7, sc. 1, parter,
ap. 3, sector 4, 040679, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IQ GUARD

(591) Culori revendicate:alb, negru, kai
  
(531) Clasificare Viena:240105; 240113;

240905; 240924; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea paginii web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04938
(151) 16/07/2014
(732) S.C. IMPLANT PRAXIS S.R.L., Str.

Boişoara nr. 10-12, sectorul 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DENTAL Praxis Masterpiece dentistry
and implantology
  
(531) Clasificare Viena:031103; 051304;

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

clase:
44 Servicii ale clinicilor medicale, servicii de
stomatologie, servicii de asistenţă medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04926
(151) 16/07/2014
(732) MUNICIPIUL TOPLIŢA, Str.

Nicolae Bălcescu nr. 14, Judeţul
Harghita, 535700, TOPLIŢA
ROMANIA 

(540)

BĂILE BÁNFFY TOPLIŢA
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04928
(151) 16/07/2014
(732) MARINESCU LUCIAN, Splaiul

Unirii nr. 45, bl. M 15, sc. C, et. 5, ap.
87, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DE SPART GHINIONUL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
40 Servicii de inscripţionare a materialelor
promoţionale, pe orice fel de suport, adeziv
sau nu.
41 Servicii de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04929
(151) 16/07/2014
(732) S.C. TIRE EXPERT S.R.L., Şos.

Pipera nr. 41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTOZONE

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

 (531) Clasificare Viena:260409; 270302;
270508; 290114;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea

prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04930
(151) 16/07/2014
(732) DIACONU CRISTIAN, Bdul.

Alexandru cel Bun nr. 64, bl. D, sc. D,
et.,9, ap. 37, Judeţul 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)

FideliaCredit

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010317;

260301; 270501; 270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 04931
(151) 16/07/2014
(732) NEAGU CATALIN, Str. Petre Ţuţea

nr. 5, bl. 909, Tr. 1, et. 3, ap. 11,
Judeţul Iaşi, 700730, 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)

PROTECT MARK

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240101; 270501;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Site-uri web, proiectare de site-uri,
redactare de site-uri electronice, design de
site-uri web, creare de site-uri pe internet,

proiectare de pagini principale şi de site-uri
web.
45 Servicii juridice; gestiune de drepturi de
proprietate industrială, servicii de consultanţă
juridică, şi anume: întocmirea de cereri pentru
înregistrarea mărcilor; servicii de întreţinere şi
monitorizare a mărcilor înregistrate; servicii
de căutare şi verificare a mărcilor înregistrate;
servicii în domeniul proprietăţii intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04932
(151) 16/07/2014
(732) BOGDAN MIHAIL ROMULUS,

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

(540)

NO TE PREOCUPES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04939
(151) 16/07/2014
(732) S.C. MORPHO DESERT S.R.L.,

Şos. Nordului nr. 1, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORPHO FABULOUS DESSERTS &
MACARONS

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04933
(151) 16/07/2014
(732) SAVA MIHAELA, Str. Ziduri între

Vii nr. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PrajiturEla
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04940
(151) 16/07/2014
(732) S.C. MORPHO DESERT S.R.L.,

Şos. Nordului nr. 1, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORPHO fabulous desserts & macarons

(591) Culori revendicate:albastru, grena
negru

  
(531) Clasificare Viena:031301; 250110;

250113; 250119; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04941
(151) 16/07/2014
(732) HINGLEY JULIAN MARK, Calea

Dorobanţilor nr. 99-101, bl. 9B, et. 5,
ap. 29, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Fundaţia School for Europe S4E
Providing a Fourth Way in Education

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:010105; 070510;

071101; 270511; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04942
(151) 16/07/2014
(732) MIŞCAREA AGRICULTORILOR

DIN ROMÂNIA, Str. Theodor
Speranţia nr. 104, bl. S25, sc. A, et. 4,
ap. 19, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANA
(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:180108; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04943
(151) 16/07/2014
(732) S.C. VIVA - PARTNER GROUP

S.R.L., Str. Putnei nr. 24, judeţul Dolj,
, CRAIOVA 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)

neoplantravel your new travel plan
(531) Clasificare Viena:270507; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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39 Servicii oferite de o agenţie de turism,
organizare de călătorii, asistenţă turistică;
servicii de transport în domeniul turismului.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04944
(151) 16/07/2014
(732) S.C. SETIS COMMUNICATIONS

S.R.L., Str. Maica Domnului nr. 62,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

LANCOMM

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse metalice necuprinse în
alte clase.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04946
(151) 16/07/2014
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

INPREGA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04947
(151) 16/07/2014
(732) S.C. LACTAG S.A., Str. Progresului

nr. 24, jud. Argeş, 115200, COSTEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in data de 16/07/2014

22

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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04934
(151) 16/07/2014
(732) S.C. COSTY - CELY P.O.S.T. COM

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 44A,
bl. 44A, sc. A, et. 6, ap. 28, Judeţul
Bacău, 600365, BACĂU ROMANIA

(540)

S.C. COSTY CELY S.R.L. com P.O.S.T
guard
(591) Culori revendicate:galben, roşu,

bleumarin
 (531) Clasificare Viena:100304; 230101;

240119; 240125; 240905; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04935
(151) 16/07/2014
(732) D U M I T R E S C U  T I B E R I U

ADRIAN, Str. Spătarului nr. 36, et. 3,
ap. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRO BASKETBALL ACADEMY

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240107;

240113; 240117; 240120; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


