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Publicate în 24.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02757
17/04/2014 EARTH & STARS S.R.L. EARTH & STARS POTENTIAL AND

TRANSFORMATION

2 M 2014
02758

17/04/2014 STANCESCU IRINA OANA
ALIMAN MONICA OANA
REES THOMAS ALFRED

Pain plaisir

3 M 2014
02759

17/04/2014 S.C. TEB ENERGY BUSINESS
S.A.

TEB Energy Business Pregătim
viitorul

4 M 2014
02760

17/04/2014 S.C. TEB ENERGY BUSINESS
S.A.

TEB Energy Business Building the
future

5 M 2014
02761

17/04/2014 S.C. ACUSTIC CONCEPT
S.R.L.

BEST ROMANIAN SINGERS

6 M 2014
02762

17/04/2014 PANDELE FLORIN VALERIU AUTO CAR

7 M 2014
02763

17/04/2014 PANDELE FLORIN VALERIU AUTO CAR & TRUCKS

8 M 2014
02764

17/04/2014 S.C. GENERAL BUSINESS
SYSTEM S.R.L.

ALBERTO.D.

9 M 2014
02765

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE,
IAURT CU AFINE

10 M 2014
02766

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE,
IAURT CU CĂPŞUNI

11 M 2014
02767

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE,
IAURT CU CIREŞE

12 M 2014
02768

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE,
IAURT CU MANGO

13 M 2014
02769

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE ,
IAURT CU MERE ŞI PERE

14 M 2014
02770

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX CREMOS CU FRUCTE,
IAURT CU MURE ŞI ZMEURĂ

15 M 2014
02771

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX. cremos cu fructe, iaurt
cu piersici
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16 M 2014
02772

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX. iaurt natur

17 M 2014
02773

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU MAX. iaurt natur

18 M 2014
02774

17/04/2014 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU. Acum e momentul!

19 M 2014
02775

17/04/2014 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

PINTO FASHION

20 M 2014
02776

17/04/2014 S.C. HAREION S.R.L. Pharmakids

21 M 2014
02777

17/04/2014 BOBELEAC VALERIU SORIN TUBUPAT

22 M 2014
02779

17/04/2014 INTER CONECTER S.R.L. AMERICANA

23 M 2014
02780

17/04/2014 VEGHEŞ MARIUS-IULIAN BUCHAREST UNIVERSITY PRESS

24 M 2014
02781

17/04/2014 ALMASRI RYAD FAST FOOD MAMA MANU UN
SANDWICH BUN DIN SUFLET

25 M 2014
02782

17/04/2014 S.C. CROSS FRONTIER S.R.L. THE BRITISH PRIMARY ROYAL
SCHOOL IN TRANSYLVANIA

26 M 2014
02783

17/04/2014 S.C. ALPHA PARTNER
SECURITY S.R.L.

ALPHA PARTNER SECURITY

27 M 2014
02784

17/04/2014 S.C. HUMAN PERFORMANCE
DEVELOPMENT
INTERNATIONAL S.R.L.

De profesie Om

28 M 2014
02785

17/04/2014 S.C. DRAGONUL ROSU S.A. Dragon City

29 M 2014
02786

17/04/2014 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. MEGA ONLINE

30 M 2014
02787

17/04/2014 VLADESCU SORIN OPEX bridge

31 M 2014
02788

17/04/2014 CONSTANTIN ELENA BIANCA G

32 M 2014
02789

17/04/2014 CONSTANTIN ELENA BIANCA GOBYA

33 M 2014
02790

17/04/2014 S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION
S.R.L.

VILA BABICIU SELECŢIE LA
MUSTAŢĂ DE GEORGE Şl
BOGDAN
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34 M 2014
02791

17/04/2014 TARNICERU AFIAN ROMSED

35 M 2014
02792

17/04/2014 BLISSFORTH CONCEPTS
S.R.L.

CITIVIVE

36 M 2014
02793

17/04/2014 KAMALI KIDS S.R.L. Tiny Human

37 M 2014
02794

17/04/2014 SIMIONESCU OLIVER-MARIUS OLiX

38 M 2014
02795

17/04/2014 DUSSAIX ARNAUD SIKARU

39 M 2014
02796

17/04/2014 S.C. AMC S.R.L. POLARIS

40 M 2014
02797

17/04/2014 S.C. LIDAS S.R.L. Bennefit

41 M 2014
02798

17/04/2014 ALEXE STELIAN AQUA LEX

42 M 2014
02799

17/04/2014 S.C. BAZA DE
APROVIZIONARE SI
DESFACERE A INDUSTRIEI
(B.A.D.I.) S.R.L.

BADI

43 M 2014
02800

17/04/2014 S.C. PILATES WORKOUT
STUDIO S.R.L.

PILATES&MORE PROFESSIONAL
WORKOUT STUDIO

44 M 2014
02801

17/04/2014 PRIOTEASA ANA-LUMINITA LOS Land of Sports
www.landofsports.ro

45 M 2014
02802

17/04/2014 S.C. AMC S.R.L. FILTRAL

46 M 2014
02803

17/04/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA AIR SPLIT

47 M 2014
02804

17/04/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA AIR DIOKLES

48 M 2014
02805

17/04/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA LIETOME

49 M 2014
02806

17/04/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA EWIE

50 M 2014
02808

17/04/2014 S.C. ZARONE COMIMPEX
S.R.L.

51 M 2014
02809

17/04/2014 S.C. LOLLY EVENTS TOP
MODELS S.R.L.
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52 M 2014
02810

17/04/2014 S.C. KAUFLAND ROMANIA
SCS

100 de magazine de 100 de stele!
pentru tine, pentru mine, pentru noi!

53 M 2014
02811

17/04/2014 S.C. PANCOLOR ROCK
BOUTIQUE S.R.L.

PANCOLOR rock boutique

54 M 2014
02812

17/04/2014 S.C. LIBRA INTERNET BANK
S.A.

LIBRA BANK

55 M 2014
02813

17/04/2014 Weatherford/Lamb, Inc. Sabre Drilling

56 M 2014
02814

17/04/2014 AGENTIA ROMANA DE
CONSULTANTA

Problemele Cetatii
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(210) M 2014 02785
(151) 17/04/2014
(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. ,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Dragon City
  

(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 02786
(151) 17/04/2014
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MEGA ONLINE
 

(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 artişi; 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. (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; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a tuturor produselor
aflate in lista alfabetica a claselor 3, 8, 16, 25,
26, 28, 29, 30, 32, 33 şi 34 precum şi a
lacurilor şi vopselelor, substanţelor dietetice
de uz medical, suplimentelor alimentare,
suplimentelor dietetice, alimentelor pentru
sugari, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, CD-uri, DVD-uri, BD-uri (Blu-ray
Disck), şi altor suporturi de date/media,
bateriilor; acumulatorilor, echipamentelor
pentru stingerea incendiilor; spirtului
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medicinal, aparatelor de iluminat, becurilor,
instalaţiilor sanitare, ceasurilor, produselor din
sau placate cu metale preţioase, produselor din
piele si din imitaţii din piele, geamantanelor şi
valizelor, umbrelelor şi bastoanelor, fructelor
şi legumelor proaspete, seminţelor, plantelor
şi florilor naturale, hranei pentru animale,
ustensilelor şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, pieptenilor şi bureţilor, periilor,
pensulelor (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu online, prin intermediul site-urilor
web, sau al emisiunilor de teleshopping,
vânzare de produse (inclusiv online).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (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).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
40 Prelucrarea materialelor. (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
produse/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 frumusete 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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02757
(151) 17/04/2014
(732) EARTH & STARS S.R.L., Str.

Buzeşti nr. 75-77, et. 9, camera 14.3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EARTH & STARS
P O T E N T I A L  A N D
TRANSFORMATION

(591) Culori revendicate:porocaliu, verde,
albastru, albastru deschis, gri, negru

 (531) Clasificare Viena:010105; 010501;
020123; 020323; 020523; 270501;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; recrutarea
personalului, testarea psihologică pentru
selectarea personalului, relaţii publice,
personal de recrutare, consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă pentru organizarea
afacerilor, consultanţă de management al
personalului, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor şi
consultanţă de organizare, asistenţă pentru
managementul afacerilor, consultanţă pentru
organizarea afacerilor, asistenţă de
management comercial şi industrial, servicii
de consiliere pentru managementul afacerilor,
consultanţă de management al personalului.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi ţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferintelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, servicii educaţionale, examinări
educaţionale, consiliere vocaţională
(consiliere educaţională), servicii de instruire,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, traducere, consiliere vocaţională,
consiliere educaţională sau de instruire,
reconsidere vocaţională, organizarea şi
susţinerea seminariilor (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02800
(151) 17/04/2014
(732) S.C. PILATES WORKOUT

STUDIO S.R.L., Splaiul Tudor
Vladimirescu nr. 9, ap. 2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

PILATES&MORE
PROFESSIONAL WORKOUT
STUDIO

(591) Culori revendicate:roz, gri
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

261113; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci depuse în 17.04.2014

8

(210) M 2014 02801
(151) 17/04/2014
(732) PRIOTEASA ANA-LUMINITA,

Str. Emil Racoviţă nr. 16A, bl. I11, sc.
2, ap. 45, et. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOS Land of Sports
www.landofsports.ro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02758
(151) 17/04/2014
(732) STANCESCU IRINA OANA, B-dul

dacia nr. 32, sc. b, et. 2, ap. 23, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ALIMAN MONICA OANA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 18, bl. 23, sc. A,
et. 6, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) REES THOMAS ALFRED,
Courtfield House, Buildings Farm,
Creake Road, Syderstone, PE31 8SH,
NORFOLK REGATUL UNIT 

(540)

Pain plaisir

(591) Culori revendicate:albastru, maro
 (531) Clasificare Viena:050702; 051304;

051311; 270501; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografi; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02802
(151) 17/04/2014
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Română nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

FILTRAL
 

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

9 Ochelari (optică); ochelari antireflex;
ochelari 3d; ochelari fără braţe; lentile de
ochelari; alidade pentru ochelari; tocuri de
ochelari; rame de ochelari; ochelari de soare;
articole de optică (ochelari) ; tocuri pentru
ochelari fără braţe; ochelari de protecţie
pentru sport; rame de ochelari fără braţe;
lănţişoare pentru ochelari fără braţe; şnururi
pentru ochelari fără braţe.
20 Cadre (rame); suport de afişare (display
stands.200057); standuri de prezentare.
21 Cârpe pentru curăţat; cârpe de curăţat. 
35 Închiriere de standuri de vânzare;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02787
(151) 17/04/2014
(732) VLADESCU SORIN, Str. Silvia nr.

45, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OPEX bridge
  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02803
(151) 17/04/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

AIR SPLIT
  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02804
(151) 17/04/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

AIR DIOKLES
 

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02805
(151) 17/04/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

LIETOME
  

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanti; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02806
(151) 17/04/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

EWIE
  

(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,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02761
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ACUSTIC CONCEPT S.R.L.,

Bd. Ferdinand nr. 129, bl. E1, sc. 1, et.
P, ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEST ROMANIAN SINGERS
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02788
(151) 17/04/2014
(732) CONSTANTIN ELENA BIANCA,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 99A,
Judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

G

(591) Culori revendicate:roşu, auriu
  
(531) Clasificare Viena:270517; 270521;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
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 02808
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ZARONE COMIMPEX S.R.L.,

Str. Frasari nr. 32, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI 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)

(591) Culori revendicate:maro, verde
  
(531) Clasificare Viena:030401; 030402;

061901; 061911; 290112;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 29 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii asigurate de magazine en gros
sau en detail; servicii de import export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02789
(151) 17/04/2014
(732) CONSTANTIN ELENA BIANCA,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 99A,
Judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

GOBYA
  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02762
(151) 17/04/2014
(732) PANDELE FLORIN VALERIU, Str.

Pitropescu Constantin nr.7, Voluntari,
, ILFOV ROMANIA 

(540)

AUTO CAR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02763
(151) 17/04/2014
(732) PANDELE FLORIN VALERIU,

Str. Pitropescu Constantin nr.7,
Voluntari, , ILFOV ROMANIA 

(540)

AUTO CAR & TRUCKS
 

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02809
(151) 17/04/2014
(732) S.C. LOLLY EVENTS TOP

MODELS S.R.L., Bd. Alexandru
Obregia nr. 18A, bl. 18A, sc. 1, et. 2,
ap. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:auriu, galben
  
(531) Clasificare Viena:260105; 260124;

270519; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02771
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX. cremos cu fructe,
iaurt cu piersici

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

  
(531) Clasificare Viena:050714; 110320;

270503; 270524; 290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02772
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX. iaurt natur

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:110320; 270524;

270711; 290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02773
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX. iaurt natur

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:110320; 270524;

270711; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02764
(151) 17/04/2014
(732) S.C. GENERAL BUSINESS

SYSTEM S.R.L., Str. Liveni nr. 43,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALBERTO.D.

(591) Culori revendicate:verde închis, crem
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02774
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

ZUZU. Acum e momentul!
  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02790
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION

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

(540)

VILA BABICIU SELECŢIE
LA MUSTAŢĂ DE GEORGE Şl
BOGDAN
 
(531) Clasificare Viena:020912; 250119;

270501;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02775
(151) 17/04/2014
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

PINTO FASHION
 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02776
(151) 17/04/2014
(732) S.C. HAREION S.R.L., Str. Măgura

nr. 59B, judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

Pharmakids

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, roz, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020508; 020522; 020524; 270502;
270507; 270510; 290115;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
preparatelor farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi a produselor medicale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,cu amănuntul
sau en-gros.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02810
(151) 17/04/2014
(732) S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS,

Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144,
sector 2, 0202884, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

100 de magazine de 100 de
stele! pentru tine, pentru mine,
pentru noi!

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 010315;

270502; 270515; 290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
material neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; material
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02759
(151) 17/04/2014
(732) S.C. TEB ENERGY BUSINESS

S.A., Calea Floreasca nr. 55, et. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEB Energy Business Pregătim
viitorul

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

  
(531) Clasificare Viena:261125; 261325;

270501; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unette; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
artele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi de instalaţii sanitare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02777
(151) 17/04/2014
(732) BOBELEAC VALERIU SORIN, nr.

515, judeţul Buzău, 127470, COM.
PIETROASELE ROMANIA 

(540)

TUBUPAT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02760
(151) 17/04/2014
(732) S.C. TEB ENERGY BUSINESS

S.A., Calea Floreasca nr. 55, et. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEB Energy Business Building
the future

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

 (531) Clasificare Viena:261125; 261325;
270501; 270511; 290112;  

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

7 Maşini şi maşini-unette; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
artele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi de instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02779
(151) 17/04/2014
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

AMERICANA
 

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
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bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte,  băuturi  din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),

turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
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lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de nedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,

cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
l a p t e ,  b ă u t u r i  d i n  c i o c o l a t a ,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
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gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,

zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de nedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02780
(151) 17/04/2014
(732) VEGHEŞ MARIUS-IULIAN, Str.

Ion Scorţaru nr. 36, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST UNIVERSITY
PRESS
 
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02781
(151) 17/04/2014
(732) ALMASRI RYAD, Str. Măcinului nr.

27, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

FAST FOOD MAMA MANU
UN SANDWICH BUN DIN
SUFLET

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
maro, galben

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020315;

250119; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie, patiserie, pâine.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor.
43 Restaurante, snack-baruri; cafenele,
bufeturi şi localuri pentru fast- food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02811
(151) 17/04/2014
(732) S .C .  PANCOLOR ROCK

BOUTIQUE S.R.L., Str. Remus nr.
13, et. 3, ap. 13-14,cam 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PANCOLOR rock boutique

(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru

 (531) Clasificare Viena:260409; 270501;
290113;  

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

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.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
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 02782
(151) 17/04/2014
(732) S.C. CROSS FRONTIER S.R.L.,

Str. Horia Macelariu nr. 20-22, bl.
XX/8, sc. B, et. 3, ap. 32, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

THE BRITISH PRIMARY
R O Y A L  S C H O O L  I N
TRANSYLVANIA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

240905; 240916; 270112; 270511;
270525; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02783
(151) 17/04/2014
(732) S . C .  A L P H A  P A R T N E R

SECURITY S.R.L., Str. Principală nr.
201, judeţul Mureş, 547525,
SANCRAIU DE MURES ROMANIA

(540)

ALPHA PARTNER
SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:010103; 260105;

260116; 260118; 260121;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02784
(151) 17/04/2014
(732) S.C. HUMAN PERFORMANCE

D E V E L O P M E N T
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Popa Tatu nr. 3, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

De profesie Om
  

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

16 Produse de imprimerie; cărţi.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de imprimerie şi a cărţilor, pentru
a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
publicitate; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02812
(151) 17/04/2014
(732) S.C. LIBRA INTERNET BANK

S.A., Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2,
020797, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBRA BANK
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02791
(151) 17/04/2014
(732) TARNICERU AFIAN, Str. Piatra

Craiului nr. 1, sc. B, ap. 28, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ROMSED
 
(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 funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
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echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei 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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02765
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
FRUCTE, IAURT CU AFINE

(591) Culori revendicate:albastru, violet
  
(531) Clasificare Viena:050709; 110320;

270503; 270524; 290112;  

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

29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02813
(151) 17/04/2014
(732) Weatherford/Lamb, Inc., St. James

Place,nr. 2000, 77056, Houston S.U.A.
Texas

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Sabre Drilling
 

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

37 Servicii de furnizare de instalaţii terestre
având ca scop forarea de găuri de sondă în
suprafaţa pământului pentru industria de petrol
şi gaze instalare tubulaturi şi conducte şi părţi
componente, unelte şi echipamente specifice
acestora.
42 Servicii de furnizare a managementului de
proiect şi servicii la cheie (turnkey services)
referitoare la proiectarea şi planificarea
puţurilor, servicii de subcontractare şi de
management în domeniul petrolier.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02814
(151) 17/04/2014
(732) AGENTIA ROMANA DE

CONSULTANTA, Str. Berzei, nr.
16A, sect. 1, 010256, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Problemele Cetatii

(591) Culori revendicate:grena, auriu
  
(531) Clasificare Viena:010515; 090110;

240301; 240307; 240319; 270501;
290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02766
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
F R U C T E ,  I A U R T  C U
CĂPŞUNI

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

(531) Clasificare Viena:050708; 110320;
270503; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02767
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
FRUCTE, IAURT CU CIREŞE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:050716; 110320;

270503; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02792
(151) 17/04/2014
(732) BLISSFORTH CONCEPTS S.R.L.,

Str. Muntele Nemanu nr. 15, Judeţul
Caraş-Severin, CARANSEBEŞ
ROMANIA 

(540)

CITIVIVE
 (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 funcţioneaza 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.
38 Telecomunicaţii. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei 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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02768
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
FRUCTE, IAURT CU MANGO

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

  
(531) Clasificare Viena:050714; 110320;

270503; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02769
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
FRUCTE , IAURT CU MERE
ŞI PERE

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

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050715;

050722; 110320; 270503; 270524;
290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02770
(151) 17/04/2014
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

ZUZU MAX CREMOS CU
FRUCTE, IAURT CU MURE ŞI
ZMEURĂ

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde
  

(531) Clasificare Viena:050708; 050722;
110320; 270503; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02793
(151) 17/04/2014
(732) KAMALI KIDS S.R.L., Str.

Levănţica nr. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tiny Human
(591) Culori revendicate:verde, galben, roz,

albastru, roşu, portocaliu
 (531) Clasificare Viena:200103; 270315;

270506; 270525; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02794
(151) 17/04/2014
(732) SIMIONESCU OLIVER-MARIUS,

Str. Veronica Micle nr. 14, et. 1, ap.
5B, sector 1, 011043, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OLiX
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02795
(151) 17/04/2014
(732) DUSSAIX ARNAUD, Cu rezidenţă în

România, str. Volga nr. 10A, sector 1,
Bucureşti, ,  FRANTA 

(540)

SIKARU

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02796
(151) 17/04/2014
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Română nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

POLARIS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari (optică); ochelari antireflex; lentile
de ochelari; tocuri de ochelari; rame de
ochelari; ochelari de soare; ochelari (articole
de optică); ochelari de protecţie pentru sport;
ochelari 3d; ochelari fără braţe; alidade pentru
ochelari; rame de ochelari fără braţe.
20 Cadre (rame); suport de afişare (display
stand 200057).
21 Cârpe de curăţat; cârpe pentru curăţat.
35 Închiriere de standuri de vânzare;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02797
(151) 17/04/2014
(732) S.C. LIDAS S.R.L., Sat. Mineri, Jud.

Tulcea ,  827211 ,  COMUNA
SOMOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Bennefit
 

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie şi anume: grisine, covrigei, cozonaci,
batoane, chifle, cornuri, colaci, biscuiţi, blaturi
pentru pizza, blaturi pentru tort, gogoşi,
brioşe, fursecuri, saleuri, turtă dulce, ştrudele,
plăcinte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
organizarea de expoziţii şi târguri cu scop
comercial sau publicitar; servicii de
marketing, marketing direct, activităţi de
studiere a pieţei şi de sondaj; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02798
(151) 17/04/2014
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900519,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

AQUA LEX
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02799
(151) 17/04/2014
(732) S.C. BAZA DE APROVIZIONARE

SI DESFACERE A INDUSTRIEI
(B.A.D.I.) S.R.L., Str. Agricultori nr.
1, Judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

BADI

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:150711; 150719;

260106; 260118; 270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor: rulmenţi industriali şi
auto, scule şi dispozitive, aparate de masură şi
testare pentru montare-demontare, etanşări de
rotaţie, blocatori, adezivi, etanşaţi şi curaţitori
industriali, curele de transmisie, lanţuri gali,
simeringuri, o-ringuri, roţi de lanţ, roţi de
curea, cuplaje mecanice, electrozi de sudură,
organe de asamblare, furtune, cuple, conectori,
distribuitoare, ţeavă, manometre, fitinguri
hidraulice, furtune şi conectica pneumatica,
generatoare de curent, motopompe, vaseline,
sisteme de ungere cu ulei, inele de arbore şi
alezaj, pânză tăietoare, discuri abrazive, scule
aşchietoare, pompe cu cuple hidraulice (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, prin magazine en-gros şi
en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01826
(151) 22/11/2010
(732) EUROVIA (societe anonyme), 18,

place de l'Europe, F-92500,
Rueil-Malmaison FRANTA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NOXER

(300) Prioritate invocată:
 103744073/07/06/2010/FR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; vopsele şi diluanţi

folosiţi în pictură; tempera pentru ziduri (var
stins/lapte de var); produse pentru prevenirea
coroziunii şi a deteriorării lemnului;
decapanţi; răşini naturale în stare brută.
17 Vopsele pentru ciment, şi anume vopsele
izolante.
19 Materiale de construcţie nemetalice, şi
anume blocuri de beton nepoluant conţinând
dioxid de titan, asfalt, smoală, bitum, gudron,
amestecuri bituminoase nepoluante, conţinând
dioxid de titan; lianţi şi produse de întărire
pentru soluri si şosele; lianţi pentru
întreţinerea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{

Referitor la dep M2014/02639 denumirea marcii: SEXY JACKPOT,
inregistrat in data se 11.04.2014, publicat in BOPI din data 18.04.2014
cu reproducerea eronat|. Reproducerea corect| este urmatoarea: 




