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Cereri M|rci publicate în data de 23/09/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05967
16/09/2014 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. Arovit Fondat 1942

2 M 2014
06297

16/09/2014 S.C. PRETORIAN SECURITY
S.R.L.

PRETORIAN SECURITY

3 M 2014
06313

16/09/2014 ABIS STUDIO S.R.L. ABIS STUDIO

4 M 2014
06314

16/09/2014 ABIS STUDIO S.R.L. ABIS FILM

5 M 2014
06315

16/09/2014 ABIS STUDIO S.R.L. ABIS

6 M 2014
06316

16/09/2014 S.C. DAROFF S.R.L. MARINA Surf

7 M 2014
06317

16/09/2014 PINTEA DAN-RAUL Dragoste

8 M 2014
06318

16/09/2014 S.C. CREAZIONI FIORENTI
S.R.L.

FIORENTI

9 M 2014
06319

16/09/2014 SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

SMART TECH

10 M 2014
06321

16/09/2014 S.C. JUGHIDE S.R.L. Pro Blue Euro 5

11 M 2014
06323

16/09/2014 MUNTEANU OCTAVIAN Daruri din Moldova

12 M 2014
06324

16/09/2014 NICULAE VALENTIN PETRE VINO CU LAPTOPUL LA CURATAT,
CA SA NU VII CU EL LA REPARAT

13 M 2014
06325

16/09/2014 VLADOIANU CALIN BENDIS DELICIUL ZEILOR

14 M 2014
06326

16/09/2014 TOMA ION LAZ{R ANAVIE

15 M 2014
06327

16/09/2014 TOMA ION LAZ{R ANAVI

16 M 2014
06329

16/09/2014 BGA TOP SECURITY BGA TOP SECURITY

17 M 2014
06330

16/09/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SALVIASEPT

18 M 2014
06331

16/09/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. ARTROVIT
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19 M 2014
06332

16/09/2014 S.C. YUS SECURITY S.R.L. YUS SECURITY

20 M 2014
06333

16/09/2014 BEST TRANS COURIER S.R.L. BESTTRANS

21 M 2014
06334

16/09/2014 BIT SPEDIZZIONI S.R.L. Goretti

22 M 2014
06336

16/09/2014 IV{NESCU
BOGDAN-CONSTANTIN

Banca Germana de Celule Stem

23 M 2014
06337

16/09/2014 IV{NESCU
BOGDAN-CONSTANTIN

Banca Englez| de Celule Stem

24 M 2014
06338

16/09/2014 IV{NESCU
BOGDAN-CONSTANTIN

Dr. Bogdan Iv|nescu Întreab| Õi
cerceteaz|!

25 M 2014
06339

16/09/2014 CANGE DRAGOS SILVIU
CIOBANU IONUÚ CRISTIAN

MATCHSPOT

26 M 2014
06340

16/09/2014 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. SOMITEC

27 M 2014
06341

16/09/2014 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. GWORLD

28 M 2014
06342

16/09/2014 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. Motospeed

29 M 2014
06343

16/09/2014 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. EWORLD

30 M 2014
06344

16/09/2014 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. ELWORLD

31 M 2014
06345

16/09/2014 S.C. BTR EXCHANGE S.R.L. B R BITCOIN ROMANIA

32 M 2014
06346

16/09/2014 S.C. ERTEC IDEAL GRUP
S.R.L.

Genius

33 M 2014
06347

16/09/2014 ASOCIAÚIA STUDENT SPORT STUDENT SPORT ROMANIA

34 M 2014
06349

16/09/2014 ASOCIATIA ECOTIC Ecoterrian
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(210) M 2014 05967
(151) 16/09/2014
(732) S.C. MIB PRODCOM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 210, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Arovit Fondat 1942

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

(531) Clasificare Viena:050721; 270508;
290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi 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, îndulcitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă. 
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ;
servicii de import-export; lucrări de birou;
publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor şi serviciilor din clasele 29, 30, 32
şi 39 (cu excepţia transportului lor) permiţând

consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuril, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06297
(151) 16/09/2014
(732) S.C. PRETORIAN SECURITY

S.R.L., Str. Dumitru Anghel nr. 46-48,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

PRETORIAN SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:240113; 270502;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06313
(151) 16/09/2014
(732) ABIS STUDIO S.R.L., Str. Emanoil

Porumbaru nr. 27, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ABIS STUDIO

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06314
(151) 16/09/2014
(732) ABIS STUDIO S.R.L., Str. Emanoil

Porumbaru nr. 27, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ABIS FILM

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06315
(151) 16/09/2014
(732) ABIS STUDIO S.R.L., Str. Emanoil

Porumbaru nr. 27, demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ABIS
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06316
(151) 16/09/2014
(732) S.C. DAROFF S.R.L., Str. Interioară

2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
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)

MARINA Surf

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
marine
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(531) Clasificare Viena:180302; 180323;
270502; 270508; 290104;  

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse În
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06317
(151) 16/09/2014
(732) PINTEA DAN-RAUL, Str. Bieltz

Eduard Albert, nr. 27, Jud. Sibiu, ,
SIBIU 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)

Dragoste

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06318
(151) 16/09/2014
(732) S.C. CREAZIONI FIORENTI

S.R.L., Str. Vladislav Voievod, nr.
20-22, clădire nouă, camera 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIORENTI
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06319
(151) 16/09/2014
(732) SCHIMBINSCHI COMANESCU

MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Pamfil Seicaru
nr. 8, Jud. Ilfov, , CIOROGARLA
ROMANIA 

(540)

SMART TECH

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

210) M 2014 06337
(151) 16/09/2014
(732) I V Ă N E S C U

BOGDAN-CONSTANTIN, Str.
Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Banca Engleză de Celule Stem

(531) Clasificare Viena:020316; 020325;
270501;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale (de uz medical); plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; inclusiv celule stem pentru uz
medical.
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;
inclusiv crearea şi menţinerea unui website
propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06338
(151) 16/09/2014
(732) I V Ă N E S C U

BOGDAN-CONSTANTIN, Str.
Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Bogdan Ivănescu Întreabă şi
cercetează!
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;

270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
44 Servicii medicale, veterinare, de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06339
(151) 16/09/2014
(732) CANGE DRAGOS SILVIU, Aleea

Feteşti nr. 14-16, bl. M9, sc. K, et. 1,
ap. 144, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIOBANU IONUŢ CRISTIAN, Str.
Libertăţii bl. L6, sc. A, et. 4, ap. 10,
judeţul Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

MATCHSPOT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06340
(151) 16/09/2014
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
ŞTEFANESTII DE JOS ROMANIA 

(540)

SOMITEC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06341
(151) 16/09/2014
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap. 301,
Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
ŞTEFANESTII DE JOS ROMANIA 

(540)

GWORLD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06342
(151) 16/09/2014
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
ŞTEFANESTII DE JOS ROMANIA 

(540)

Motospeed
  
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06343
(151) 16/09/2014
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap. 301,
Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
ŞTEFANESTII DE JOS ROMANIA 

(540)

EWORLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06344
(151) 16/09/2014
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
ŞTEFANESTII DE JOS ROMANIA 

(540)

ELWORLD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06345
(151) 16/09/2014
(732) S.C. BTR EXCHANGE S.R.L., Str.

Patriei nr. 2, sector 3, 030206,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L., Calea
Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et. 3,
ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

B R BITCOIN ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Red
032C)

  (531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270504; 270522; 290101;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, 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. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase

care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06346
(151) 16/09/2014
(732) S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L.,

Şos. Afumaţi nr. 86, Complex
Comercial Smart Expo Construct, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Genius
(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,

negru, roz
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  (531) Clasificare Viena:050520; 050521;
250113; 270508; 270512; 290114;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre); unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate pentru vânzare (distribuitoare
automate). (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, 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. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
1 0  A p a r a t e  ş i  i n s t r u m e n t e
chirurgicale,medicale, stomatologice şi de uz
veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali;
articole ortopedice, material de sutură.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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. (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06347
(151) 16/09/2014
(732) ASOCIAŢIA STUDENT SPORT,

Str. Drumul Potcoavei nr. 36 B,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

STUDENT SPORT ROMANIA
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(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), galben (Pantone Yellow C),
albastru (Pantone 300C, 306C),
portocaliu (Pantone 1375C), negru
(Pantone Black C), mov (Pantone
222C, 7434C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010125;

270501; 270507; 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 (neinduse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (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 în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06349
(151) 16/09/2014
(732) ASOCIATIA ECOTIC ,  Str.

Turturelelor nr. 48, parter, cam. P8,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  P O P E S C U
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Ecoterrian
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Difuzare de materiale educative.
40 Reciclare de deşeuri; servicii de gestionare
a deşeurilor (reciclare).
41 Activităţi culturale; elaborare de materiale
educative (instruire); organizare de competiţii
educative; servicii educative pentru adulţi;
organizare de seminarii educative; publicare de
materiale educative tipărite; servicii educative
în domeniul afacerilor; organizare de
concursuri în scopuri educative; organizare de
festivaluri în scopuri educative; organizare de
convenţii cu scopuri educative; organizare şi
conducere de conferinţe educative; realizare de
expoziţii cu scopuri educative; organizare de
spectacole în scopuri educative; servicii
educative în domeniul tehnologiei informaţiei;
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative; servicii educative pentru adulţi în
domeniul managementului; servicii educative
în materie de conservare a naturii; servicii
educative pentru adulţi referitoare la probleme
de mediu.
42 Studii pentru protecţia mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06321
(151) 16/09/2014
(732) S.C. JUGHIDE S.R.L., Str. Mihai

Eminescu, nr. 3, Jud. Dâmboviţa,
135200, GĂEŞTI ROMANIA 

(540)

Pro Blue Euro 5

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:180108; 180114;

270508; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi (chimici) pentru carburanţi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06323
(151) 16/09/2014
(732) MUNTEANU OCTAVIAN, Calea

Rahovei nr. 317, bl. 30A, sc. 1, ap. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Daruri din Moldova
(531) Clasificare Viena:010318; 050702;

050704; 050710; 080101; 270501;
270508;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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 făcute din
cereale, pâine, produse de 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; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06324
(151) 16/09/2014
(732) NICULAE VALENTIN PETRE, Str.

Gheorghe Latea nr. 5, bl. C82, ap. 46,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

VINO CU LAPTOPUL LA CURATAT,
CA SA NU VII CU EL LA REPARAT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de reparaţii cuprinse în această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06325
(151) 16/09/2014
(732) VLADOIANU CALIN, Drm. Valea

Argovei nr. 32C, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BENDIS DELICIUL ZEILOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Miere, produse pe bază de miere cuprinse
în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06326
(151) 16/09/2014
(732) TOMA ION LAZĂR, Str. Matei

Basarab nr. 127-129, judeţul Argeş, *,
CÂMPULUNG 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)

ANAVIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
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fabricarea băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06327
(151) 16/09/2014
(732) TOMA ION LAZĂR, Str. Matei

Basarab nr. 127-129, judeţul Argeş, *,
CÂMPULUNG 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)

ANAVI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor .(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06329
(151) 16/09/2014
(732) BGA TOP SECURITY, Chitila Triaj

nr. 4, sector 6, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BGA TOP SECURITY

  
(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 06330
(151) 16/09/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SALVIASEPT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
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ortopedice, material de sutură.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă  de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa) 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06331
(151) 16/09/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ARTROVIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole

ortopedice, material de sutură.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06332
(151) 16/09/2014
(732) S.C. YUS SECURITY S.R.L., Com

Mărculeşti str. Ciocârliei nr. 2, judeţul
Ialomiţa, 927092, MARCULEŞTI
ROMANIA 

(540)

YUS SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:010317; 170521;

260105; 260122; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; valorilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06333
(151) 16/09/2014
(732) BEST TRANS COURIER S.R.L., Str.

Gelu nr. 2/A, et. 2, ap. 6, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

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

clase:
39 Servicii de transport şi distribuţie de marfă,
în special servicii de curierat. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06334
(151) 16/09/2014
(732) BIT SPEDIZZIONI S.R.L., Str.

Uranus nr. 24, parter, judeţul Timiş, ,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(540)

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

clase:
35 Regruparea în beneficiul terior, a unor
produse diverse, în special încălţăminte
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii sunt asigurate prin
intermediul site- urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, de magazine en gros sau en
detail; servicii de comenzi on-line
computerizate pentru produse diverse, în
special pentru încălţăminte; publicitate în
legătură cu aceste servicii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06336
(151) 16/09/2014
(732) I V Ă N E S C U

BOGDAN-CONSTANTIN, Str.
Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Banca Germana de Celule Stem
  
(531) Clasificare Viena:020316; 020325;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; inclusiv celule stem pentru uz
medical.
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;
inclusiv crearea şi menţinerea unui website
propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05499
(151) 21/03/2007
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

One Coca-Cola Plaza, 30313,
ATLANTA S.U.A. GEORGIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Turturele nr. 48, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

KINLEY

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de cofetărie şi
patiserie, îngheţată;zahăr, miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă brută.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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