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Cereri M|rci publicate în data de 24/09/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06144
17/09/2014 S.C. FULLSCREEN DIGITAL

S.R.L.
FOOTPRINTS RETAIL BUSINESS
ANALYTICS

2 M 2014
06145

17/09/2014 S.C. FULLSCREEN DIGITAL
S.R.L.

FOOTPRINTS

3 M 2014
06268

17/09/2014 S.C. FOOD DISTRIBUTIONE
S.R.L.

galactic

4 M 2014
06351

17/09/2014 S.C. ZEBRA FILM SOCIETY
S.R.L.

Zebra Film

5 M 2014
06353

17/09/2014 S.C. GIP GUARD S.R.L. GIP GUARD

6 M 2014
06354

17/09/2014 BANCILA ANGANU NICOLAE
DAN

BULZU' BRANULUI

7 M 2014
06355

17/09/2014 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

TeamneT Dedalus HEALTHCARE
SYSTEMS

8 M 2014
06356

17/09/2014 S.C. CHOCOLATE
ADVENTURE S.R.L.

Produs în MaramureÕ MARA

9 M 2014
06357

17/09/2014 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Teamnet ENGINEERING

10 M 2014
06359

17/09/2014 AsociaÛia ECOTIC

11 M 2014
06360

17/09/2014 S.C. MADEEA TEAM S.R.L. MADEEA team aduce soarele în
casa ta!

12 M 2014
06361

17/09/2014 ADOREAN EMIL ND NORDIA Doar CALITATE.
German|

13 M 2014
06362

17/09/2014 BÎLDEA ANA-MARIA PodiumOne

14 M 2014
06364

17/09/2014 MAN Truck & Bus AG
COMPANIE

Lion's Intercity

15 M 2014
06365

17/09/2014 KAMARIDIS STEEL LIMITED TOPSTUDY

16 M 2014
06366

17/09/2014 BANCPOST S.A. Contul de Economii Perpetuum de la
Bancpost

17 M 2014
06367

17/09/2014 WEST INVEST S.R.L. SZERENCSI
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(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2014
06368

17/09/2014 PEARL OF TEA S.R.L. Pearl of Tea

19 M 2014
06369

17/09/2014 S.C. SALON BEAUTY S.R.L. BELLUCCI Pelletteria Boutique

20 M 2014
06370

17/09/2014 WEST INVEST S.R.L. VARGA

21 M 2014
06371

17/09/2014 WEST INVEST S.R.L. FAMILIA TESZTA

22 M 2014
06372

17/09/2014 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. STAR

23 M 2014
06373

17/09/2014 WEST INVEST S.R.L. SOOS

24 M 2014
06374

17/09/2014 CHITOROAGA DUMITRU Dienergy

25 M 2014
06376

17/09/2014 SLAV VICTOR BIANCA DR{GUÔANU

26 M 2014
06377

17/09/2014 DRAGNEA RAZVAN ro-clips

27 M 2014
06378

17/09/2014 S.C. CUMPANA 1993 S.R.L. MINI-BAR

28 M 2014
06379

17/09/2014 S.C. LAGUNA AQUA S.R.L. Laguna Aqua

29 M 2014
06380

17/09/2014 S.C. EKO PAPIR S.R.L. Zseb

30 M 2014
06381

17/09/2014 S.C. EDEN TOWER GRUP
S.R.L.

ROMA 62

31 M 2014
06382

17/09/2014 GROUP HARA S.R.L. 1001 cosmetice.ro pentru
frumusetea ta

32 M 2014
06383

17/09/2014 STOICOVICI IOAN Birthälmmeister

33 M 2014
06384

17/09/2014 S.C. CLINICA PENTRU
ZAMBETUL TAU MED S.R.L.

EndodonÛie integrativ|

34 M 2014
06385

17/09/2014 SANIENCE S.R.L. COREFLUX

35 M 2014
06386

17/09/2014 SANIENCE S.R.L. OZZY Prietenul tinerilor isteÛi!

36 M 2014
06387

17/09/2014 SANIENCE S.R.L. URObiotic Dubl| protecÛie a tracului
urinar
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37 M 2014
06388

17/09/2014 SANIENCE S.R.L. CymbioEcol

38 M 2014
06389

17/09/2014 S.C. ATELIER MEDIA S.R.L. LIBRA TV
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(210) M 2014 06144
(151) 17/09/2014
(732) S.C. FULLSCREEN DIGITAL

S.R.L., Str. Constantin Boşianu nr. 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOOTPRINTS RETAIL BUSINESS
ANALYTICS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi adininistrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06145
(151) 17/09/2014
(732) S.C. FULLSCREEN DIGITAL

S.R.L., Str. Constantin Boşianu nr. 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOOTPRINTS

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi adininistrarea

afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06268
(151) 17/09/2014
(732) S.C. FOOD DISTRIBUTIONE

S.R.L., Str. Câmpului Nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

galactic

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06377
(151) 17/09/2014
(732) DRAGNEA RAZVAN, B-dul.

Nicolae Grigorescu, nr. 2, bl. W1, sc.
B, ap. 88, sector 3, 030451,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ro-clips

(591) Culori revendicate:purpuriu (pantone
240C), verde (pantone 382C)

  
(531) Clasificare Viena:200117; 270508;

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

clase:
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
clişee; hârtie.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06378
(151) 17/09/2014
(732) S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., B-dul

Unirii nr. 5, bloc B1, scara 1, etaj 5,
apartament 15, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MINI-BAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06379
(151) 17/09/2014
(732) S.C. LAGUNA AQUA S.R.L., Str.

Cuza Vodă nr. 76, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Laguna Aqua
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

negru
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270507; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Instalaţii de purificare şi dedurizare a apei,
încălzitoare de apa (aparate), aparate de
ionizare pentru tratarea aerului; aparate de
uscare mâini pentru grupurile sanitare; aparate
de purificarea apei, aparate şi maşini
frigorifice; cuve de răcire pentru cuptoare;
rezervoare de expansiune pentru instalaţii de
încălzire centrale, cazane, altele decât părţile
utilaje; ventilatoare (aer condiţionat);
ventilatoare (părţi ale instalaţiilor de aer
condiţionat); ventilatoare electrice pentru uz
personal, de încălzire a apei, reâncălzire de
aer; hote pentru bucătării; arzătoare; arzătoare
de acetilenă; arzătoare de benzină; arzătoare
pe gaz; piese de distilare, instalaţii de încălzire
sau de răcire, boilere, aparate de încălzire,
supape de aer pentru instalaţiile de încălzire
cu abur; supape de control de nivel în
rezervoare, supape termoregulatoare (părţi ale
instalaţiilor de încălzire); aparate de aer
condiţionat, cazane pe gaz, cazane de
încălzire, sobe (aparate de încălzire); cuptoare
cu aer cald; aparate de filtrare a apei; aparate
şi instalaţii de purificare a aerului; instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, instalaţii de răcire pentru tutun;
instalaţii şi aparate de răcire, aparate şi
instalaţii sanitare, aparate de încălzire,
electrice, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi,
capacele de calorifer, şaibe pentru robinete de
apă; radiatoare (de încălzire); radiatoare de
încălzire centrală, radiatoare, electric,
regeneratoare de caldură, rezervoare de apă
sub presiune; schimbatoare de căldură, care nu
sunt părţi pentru maşini; umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală; conducte de
apă, instalaţii sanitare pentru baie; program;
instalaţii de aer condiţionat; instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,

instalaţii de răcire lapte, instalaţii de purificare
a apei; instalaţiile de epurare a apelor uzate;
instalaţii de distribuţie a apei, instalaţii de
filtrare a aerului, unităţi de clorinare piscine;
aparate de dedurizare a apei şi instalaţii;
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă), instalaţii de alimentare cu apă; filtre
pentru aer condiţionat.
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea
produselor din clasa 11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06380
(151) 17/09/2014
(732) S.C. EKO PAPIR S.R.L., Str. Gabor

Aron, nr. 18, Jud. Harghita, 535600,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

Zseb

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 090319;

110303; 110304; 270521; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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41 Instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06381
(151) 17/09/2014
(732) S.C. EDEN TOWER GRUP S.R.L.,

Str. Mihai Eminescu, nr. 52, Jud.
Argeş, , DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

ROMA 62

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06382
(151) 17/09/2014
(732) GROUP HARA S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 9, Jud, Hunedoara, ,
HAŢEG ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

1001 cosmetice.ro pentru frumusetea ta
  
(531) Clasificare Viena:100525; 270702;

270703; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse cosmetice, farduri, parfumuri, creme,
loţiuni; prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv în mediul on line şi prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv on line pe internet; informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legătură cu acestea;
activităţi de import export cu produse de tipul
celor sus menţionate; lanţ de magazine şi
magazine on line specializate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06351
(151) 17/09/2014
(732) S.C. ZEBRA FILM SOCIETY

S.R.L., Str. Ionescu Gheorghe nr. 11,
bl. 138, sc. 2, et. 8, ap. 103, cam. 2,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zebra Film
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Filme cinematografice neexpuse.
9 Proiectoare cinematografice; camere
cinematografice; aparate cinematografice;
filme cinematografice; film cinematografic
preînregistrat; filme cinematografice expuse;
ecrane pentru filme cinematografice;
proiectoare de filme cinematografice;
dispozitive pentru montajul filmelor
cinematografice; dispozitive pentru montajul
filmelor cinematografice; dispozitive de
montaj pentru filme cinematografice;
dispozitive pentru montarea filmelor de
cinematograf; desene animate sub formă de
filme cinematografice; dispozitive şi aparate
cinematografice; developatoare de filme;
procesoare de filme; camere de filmat; filme
pentru înregistrarea sunetelor; filme pentru
înregistrarea sunetelor; echipamente pentru
înregistrarea filmelor; aparate pentru
prelucrarea filmelor; aparate pentru producţia
de film; aparate de înregistrări de filme;
proiectoare pentru editare de filme; aparate de
reproducere a filmelor; ecrane de proiecţie
pentru filme artistice; camere tv; benzi
muzicale; înregistrări muzicale pe suport
magnetic; înregistrări de clipuri muzicale pe
suport magnetic; înregistrări muzicale sub
formă de discuri; înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate.

11 Instalaţii de iluminat pentru filmări; aparate
de iluminat pentru filmări.
15 Rulouri muzicale.
35 Publicitate în cinematografe; producţie de
reclame cinematografice; publicitate pentru
pelicule cinematografice; publicitate pe
peliculă cinematografica; producţie de
material publicitar; producţie de materiale
publicitare; producţie de reclame radio;
producţie de clipuri publicitare; producţie de
material publicitar vizual; producţie de clipuri
publicitare pentru radio; producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare; producţie de
înregistrări audio în scopuri publicitare;
producţie de înregistrări video în scopuri
publicitare; producţie de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare; producţie de înregistrări
audio în scopuri de marketing; producţie de
înregistrări video în scopuri de marketing;
consultanţă în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producţie;
promovarea serialelor (filme) pentru terţi;
servicii de gestionare a forţei de muncă pentru
tehnicieni de filme şi televiziune; servicii de
rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune; publicitate online;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii.
37 Reparare şi întreţinere proiectoare de
cinema; repararea şi întreţinerea aparatelor de
proiecţie în cinema; reparaţii sau întreţinere de
maşini şi aparate cinematografice.
38 Difuzare de filme cinematografice prin
satelit; servicii de transmisie; servicii de
transmisie video; servicii de transmisie
electronică de imagini; servicii de transmisie
electronică de mesaje; servicii de transmisie
video la cerere; servicii de transmisie prin
cablu şi satelit; servicii de comunicaţii
electronice pentru transmisie prin cablu;
servicii de transmisie de text pe ecranul
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televizorului; servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem
pay-per-view; transmisie de filme video;
difuzare de filme prin televiziune; servicii de
comunicare online; difuzare de programe de
divertisment preînregistrate; furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului.
39 Închiriere de şine pentru aparatură
cinematografică.
40 Prelucrarea peliculelor cinematografice;
tratarea peliculelor cinematografice;
imprimare de filme cinematografice;
reproducerea de filme cinematografice;
multiplicare de filme cinematografice;
transferul filmelor cinematografice pe benzi
video; duplicarea de filme cinematografice
pentru televiziune; imprimare şi developare
fotografică şi cinematografică; transfer de
filme cinematografice pe benzi video; transfer
video pent ru  convers ia  f i lmelor
cinematografice pe benzi video; duplicare de
filme; developare şi prelucrare de filme;
intensificarea culorii filmelor alb-negru;
transferul filmelor fotografice pe benzi video;
intensificarea culorii filmelor video alb-negru;
transfer de filme fotografice pe benzi video;
servicii de informare referitoare la procesarea
filmelor fotografice; închirieri de aparate şi
echipamente pentru developarea filmelor.
41 Cinematografe; studiouri cinematografice;
săli de cinema; închiriere de cinematografe;
planificarea proiecţiilor cinematografice;
producţia filmelor cinematografice; servicii
ale cinematografelor; servicii de divertisment
cinematografic; proiecţii de filme
cinematografice; adaptări şi montaje
cinematografice; închiriere de studiouri
cinematografice; distribuire de filme
cinematografice; închiriere de aparate
cinematografice; producţie de documentare
cinematografice; închiriere de proiectoare
cinematografice; închirieri de filme

cinematografice; montaj de filme
cinematografice; furnizare de instalaţii de
cinematograf; servicii educative în arta
cinematografiei; producţie de clipuri
cinematografice animate; producţie de filme
cinematografice preînregistrate; producţie de
clipuri grafice cinematografice; pregătirea de
programe documentare pentru cinema;
producţie de melodii pentru filmele
cinematografice; producţie de filme
cinematografice de animaţie; furnizare de
e c h i p a m e n t e  p e n t r u  p r o d u c ţ i a
cinematografică; servicii pentru producţia de
filme cinematografice; închiriere de aparate de
filme cinematografice; producţie şi distribuţie
de filme cinematografice; servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice;
c o n s u l t a n ţ ă  p r i v i n d  p r o d u c ţ i i l e
cinematografice şi muzicale; închiriere de
proiectoare pentru filme cinematografice;
închir iere  de  maş in i  ş i  aparate
cinematografice; închiriere de camere
cinematografice de filmat; închiriere de
proiectoare şi accesorii cinematografice;
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema; închiriere de aparate de proiecţie de
cinema; pregătire de programe de ştiri pentru
cinema; furnizare de instalaţii pentru săli de
cinematograf; furnizare de instalaţii pentru
cinematografe şi teatre; servicii de formare
pentru tehnicieni în cinematografie; proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale;
servicii de studio pentru înregistrarea filmelor
cinematografice; servicii de divertisment de
tipul reprezentaţiilor cinematografice;
producţie de filme de televiziune şi
cinematografice; proiectare de filme
cinematografice în scopuri tehnice; închirieri
de filme cinematografice şi înregistrări sonore;
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice; servicii în producţia de filme
cinematografice şi telefilme; închiriere de
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decoruri pentru televiziune şi filme
cinematografice; închiriere de aparate pentru
proiectare de filme cinematografice; închirieri
de casete video şi de filme cinematografice;
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice;
închiriere de aparate de proiecţie
cinematografică şi accesoriile aferente; punere
la dispoziţie de instalaţii de cinematografe şi
de teatre; închiriere de corpuri de iluminat
pentru studiouri cinematografice şi de film;
producţie audio; producţie de spectacole;
producţie de documentare; producţie de
televiziune; producţie de animaţii; producţie
de filme formative; producţie de casete video;
producţie de desene animate; producţie de
prezentări audiovizuale; producţie de benzi
video; producţie de spectacole scenice;
servicii de producţie video; producţie de
reprezentaţii teatrale; producţie de înregistrări
muzicale; producţie de înregistrări video;
producţie de videouri muzicale; înregistrări şi
producţie audio; servicii de producţie audio;
producţie de înregistrări audio; producţie de
discuri audio; producţie de înregistrări
audiovizuale; producţie de filme video;
producţie de materiale video; producţie de
programe tv; producţie de spectacole
muzicale; producţie de reprezentaţii pe scenă;
producţie de spectacole şi filme; producţie de
spectacole de teatru; servicii de producţie de
teatru; producţie de piese de teatru; producţie
de spectacole în direct; producţie de filme
pentru televiziune; producţie de materiale
video formative; producţie de concursuri de
talente; producţie de filme video
preînregistrate; servicii de producţie de
animaţie; servicii de producţie de filme;
producţie de videodiscuri pentru terţi;
producţie de spectacole de televiziune;
producţie de emisiuni de televiziune;
producţie de programe de televiziune;

producţie de spectacole de comedie; producţie
de efecte speciale pentru radio; producţie de
evenimente sportive pentru filme; servicii de
producţie de benzi audio; producţie de
evenimente sportive pentru televiziune;
producţie de programe educative de
televiziune; producţie de materiale de
divertisment audio; producţie de casete video
şi videodiscuri; producţie de filme legate de
fotbal; producţie de înregistrări sonore şi
muzicale; producţie de efecte speciale pentru
filme; producţie de efecte speciale pentru
televiziune; producţie de filme în scopuri
educative; producţie de filme în scopuri
educaţionale; producţie de filme pe benzi
video; servicii în domeniul producţiei de
spectacole; producţie de înregistrări sonore
şi/sau video; producţie de emisiuni de
televiziune de divertisment; producţie de
spectacole de divertisment cu instrumentişti;
producţie de înregistrări educative audio şi
video; producţie de programe de televiziune
cu subtitrare; producţie de programe de
televiziune în direct; producţie şi prezentare
de programe de radio; programe radiofonice şi
de televiziune; producţie şi distribuţie de
programe de televiziune; producţie de filme în
scopuri de divertisment; producţie de
spectacole de divertisment cu dansatori;
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune; producţie de spectacole de
divertisment cu cântăreţi; servicii de producţie
de programe de televiziune; producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu;
producţie de divertisment sub formă de casete
video; producţie de divertisment sub formă de
înregistrări audio; producţie şi închiriere de
filme pe casete video; producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment;
servicii pentru producţie de divertisment sub
formă de filme; producţie de spectacole de
divertisment cu dansatori şi cântăreţi;
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producţie de divertisment sub formă de seriale
de televiziune; producţie de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare;
producţie de divertisment sub formă de
programe de televiziune; pregătire şi producţie
de programe de radio şi televiziune; servicii
de producţie de divertisment sub formă de
materiale video; producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ;
producţie de programe de acţiune în direct şi
de animaţie; producţie de programe animate
pentru televiziune şi televiziunea prin cablu;
producţie de spectacole de revistă în faţa unui
public în direct; servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune; producţie de casete video folosite
pentru formarea educaţională în cadrul
întreprinderilor; productie de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru
formarea educaţională privind managementul;
regie artistică pentru spectacolele muzicale;
regie artistică pentru artişti scenici; regie
artistică pentru spectacolele de teatru;
proiectarea filmelor; editare de film;
divertisment prin filme; distribuţie de filme;
producţii de film, altele decât filmele
publicitare; proiecţie de filme video;
pregătirea subtitrărilor pentru filme; închiriere
de filme video; închiriere de filme
preînregistrate; închiriere de proiectoare de
film; înregistrări pe benzi video (filmare);
prezentări de filme în scopuri educative;
prezentări de coloane sonore pentru filme
video; distribuţie de filme (alte servicii decât
transportul); servicii în producţia de filme de
animaţie; servicii informative cu privire la
filme video; servicii de închiriere de filme şi
casete video; servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune;
închiriere de filme preînregistrate sub formă
de casete video; închiriere de dispozitive de
iluminare pentru platourile de filmat; furnizare

de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor video; servicii de animaţie şi efecte
speciale pentru filme şi video; servicii de
înregistrari audio, de filme, video şi de
televiziune; găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
filme; furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educaţională; servicii de editare în
procesul de post-producţie a muzicii, a
materialelor video şi a filmelor; furnizare de
informaţii şi ştiri online în domeniul formării
profesionale; servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet;
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicaţii;
informaţii cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizata sau
de pe internet; divertisment; divertisment
muzical; divertisment televizat; divertisment
radiofonic; divertisment teatral; divertisment
pe internet; divertisment on-line; servicii de
divertisment; divertisment în direct; educaţie
şi divertisment; servicii de divertisment
muzical; divertisment de tipul concertelor;
organizare de divertisment muzical; servicii de
recepţie (divertisment); servicii de
divertisment audio; planificarea de recepţii
(divertisment); planificarea de petreceri
(divertisment); organizarea concursurilor de
divertisment; divertisment de tipul turneelor;
organizare de evenimente pentru divertisment;
furnizare de instalaţii pentru divertisment;
organizare de festivaluri pentru divertisment;
organizare de excursii pentru divertisment;
informaţii în materie de divertisment; servicii
de divertisment muzical animat; demonstraţii
în direct pentru divertisment; organizare de
servicii de divertisment; divertisment de radio
şi televiziune; rezervarea de săli de
divertisment; divertisment de tipul
producţiilor teatrale; difuzarea de materiale de
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divertisment; organizare de expoziţii pentru
divertisment; organizare de activităţi de
divertisment; servicii de divertisment pentru
copii; servicii de divertisment în direct;
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment; servicii
de montaj de divertisment lejer; divertisment
de tipul reprezentaţiilor de dans; servicii de
divertisment pentru marele public; activităţi
de divertisment, sportive şi culturale; servicii
de divertisment furnizate de solişti; servicii de
divertisment prestate de cântăreţi; servicii de
conversaţii telefonice pentru divertisment;
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment); servicii de tabere de vară
(divertisment); servicii de divertisment
radiofonic şi televizat; realizare de programe
de divertisment radiofonic; servicii de recepţii
pentru companii (divertisment); divertisment
de tipul spectacolelor de magie; divertisment
de tipul spectacolelor de lumini; servicii de
divertisment oferite de muzicieni; tabere de
vară (divertisment şi educaţie); servicii de
divertisment prestate de muzicieni; organizare
de conferinţe referitoare la divertisment;
divertisment oferit prin intermediul
producţiilor teatrale; servicii de divertisment
oferite pentru copii; servicii de consultanţă în
domeniul divertismentului; desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment; organizare
de expoziţii în scopuri de divertisment;
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare; realizare de spectacole de
divertisment în direct; furnizare de spectacole
de divertisment în direct; organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment;
închiriere de maşini şi aparate de
divertisment; divertisment furnizat prin
intermediul televiziunii prin cablu; închiriere
de materiale înregistrate legate de
divertisment; servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale; divertisment de

natura emisiunilor de ştiri televizate; servicii
de iluminat în scopuri de divertisment;
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment; servicii de divertisment de
televiziune cu circuit închis; furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul
televiziunii; oferire de divertisment muzical de
către formaţii vocale; servicii de înregistrîri
sonore şi video de divertisment; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale; servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale; servicii de informaţii şi consultanţă
cu privire la divertisment; servicii de
divertisment pentru producţia de spectacole în
direct; organizare şi pregătire de expoziţii în
scopuri de divertisment; servicii de
divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video; servicii de divertisment sub
formă de reprezentaţii tip concert; servicii de
realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct; organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment şi sportiv;
divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăţilor;
furnizare de informaţii în domeniul
divertismentului prin reţele de calculatoare;
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune; servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct; servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive; servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet; educaţie
muzicală; editare muzicală; închiriere de
instrumente muzicale; organizare de
spectacole muzicale; reprezentaţii teatrale,
reprezentaţii muzicale; prezentare de
reprezentaţii muzicale; prezentare de concerte
muzicale; servicii de educaţie muzicală;
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transcriere muzicală pentru terţi; servicii de
instruire în domeniul muzical; servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale; concerte
în direct susţinute de formaţii muzicale;
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale; servicii de divertisment prestate de
formaţii muzicale; servicii de scenografie
pentrucompanii de teatru.
42 Consultanţă tehnică în materie de
producţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06383
(151) 17/09/2014
(732) STOICOVICI IOAN, Str. Gheorghe

Pop de Băseşti nr. 2, Judeţul Sibiu,
551029, MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

Birthälmmeister

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06353
(151) 17/09/2014
(732) S.C. GIP GUARD S.R.L., Str.

Eternitate nr. 60, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

GIP GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:240103; 260115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06384
(151) 17/09/2014
(732) S . C .  C L I N I C A  P E N T R U

ZAMBETUL TAU MED S.R.L., Str.
Aleea Sinaia 16, bl. 77, sc. A, ap. 35,
sector 2, 022764, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Endodonţie integrativă
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06354
(151) 17/09/2014
(732) BANCILA ANGANU NICOLAE

DAN, Sat Bran, nr. 5, Jud. Braşov, ,
BRAN ROMANIA 

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

(540)

BULZU' BRANULUI

(591) Culori revendicate:alb, maro, verde
  
(531) Clasificare Viena:030411; 030424;

270502; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06355
(151) 17/09/2014
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green
Gate, et. 7, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TeamneT Dedalus HEALTHCARE
SYSTEMS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06385
(151) 17/09/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COREFLUX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi

substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06386
(151) 17/09/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

OZZY Prietenul tinerilor isteţi!

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
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dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06356
(151) 17/09/2014
(732) S.C. CHOCOLATE ADVENTURE

S.R.L., Str. Mărgeanului nr. 15A,
judeţul Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Produs în Maramureş MARA

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

  
(531) Clasificare Viena:090701; 090725;

260104; 270502; 270504; 270508;
290115;  

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

30 Salam de biscuiţi, ciocolată de casă, tablete
şi batoane de casă, tablete şi batoane cu cacao
şi lapte, ciocolată, prăjituri şi alte deserturi
similare, cornuri, croissante, napolitane,
biscuiţi, fondante, drajeuri, bomboane,
îngheţată, deserturi cu nougat, halva, miere de
albine, caramele, jeleuri, rahat, turtă dulce,
cozonac, cremă tartinabilă, deserturi cu
marţipan, şerbet, sorbet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06387
(151) 17/09/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

URObiotic Dublă protecţie a tracului
urinar

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

  
(531) Clasificare Viena:011523; 190321;

250119; 270501; 270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06357
(151) 17/09/2014
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green
Gate, et. 7, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Teamnet ENGINEERING

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06359
(151) 17/09/2014
(732) Asociaţia ECOTIC, Str. Turturelelor

nr. 48, parter, cam.P8, sector 3,
030882, 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)

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
maro deschis

(531) Clasificare Viena:040514; 040515;
290114;  

(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; publicare de materiale
educative; elaborare de materiale educative;
organizare de competiţii educative; servicii
educative pentru adulţi; servicii educative în
domeniul afacerilor; servicii educative în
domeniul managementului; servicii educative
pentru adulţi în domeniul managementului;
servicii educative în materie de conservare a
naturii; servicii educative pentru adulţi

referitoare la probleme de mediu; seminarii
educative; organizare de concursuri în scopuri
educative; organizare de conferinţe cu scopuri
educative; organizare de serbări în scopuri
educative; organizare de festivaluri în scopuri
educative; organizare de expoziţii în scopuri
educative; producţie de filme în scopuri
educative; organizare de spectacole în scopuri
educative; realizare de expoziţii cu scopuri
educative; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative.
42 Studii pentru protecţia mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06388
(151) 17/09/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CymbioEcol
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06360
(151) 17/09/2014
(732) S.C. MADEEA TEAM S.R.L., nr.

132, judeţul Maramureş, 437165,
GROŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

MADEEA team aduce soarele în casa ta!

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

  
(531) Clasificare Viena:010316; 260403;

270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de curăţenie pentru persoane fizice
şi juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06389
(151) 17/09/2014
(732) S.C. ATELIER MEDIA S.R.L.,

Incinta Port Dana 34, judeţul
Constanţa, 900900, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06361
(151) 17/09/2014
(732) ADOREAN EMIL, Str. Magnoliei nr.

43, judeţul Maramureş, 435100, BAIA
SPRIE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

ND NORDIA Doar CALITATE.
Germană

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:150719; 260118;
270502; 270507; 290113;  

(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).
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;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipamente pentru stingerea
incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06362
(151) 17/09/2014
(732) BÎLDEA ANA-MARIA, Str.

Olteniţei nr. 181 bl. G76, sc. 2, et. 3,
a p .  6 5 ,  j u d e ţu l  I l f o v ,  ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

PodiumOne
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Compilare de reclame pentru pagini web pe
internet; furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06364
(151) 17/09/2014
(732) MAN Truck & Bus AG

COMPANIE, Str. Dachauer Strasse
n r .  667 ,  80995 ,  Munchen
GERMANIA 

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

(540)

Lion's Intercity

(300) Prioritate invocată:
 012802864/17/04/2014/EM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule rutiere pentru locomoţie pe uscat,
în special autobuze, motoare de autocar; părţi
componente, componente şi piese de schimb
pentru vehicule rutiere pentru locomoţie pe
uscat, în special autobuze, motoare de autocar,
cuprinse în clasa 12, în special scaune,
tapiţerii, volane, oglinzi, mânere pentru
autobuze, geamuri pentru vehicule, căptuşeli
pentru podele şi trape pentru vehicule terestre;
accesorii pentru vehicule terestre, şi anume
capace de roată, portbagaje de plafon, suporţi
pentru schiuri, sprijin pentru cap.
37 Reparaţii şi intreţinere de autobuze, service
auto pentru autobuze, respectiv în legătură cu
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06365
(151) 17/09/2014
(732) KAMARIDIS STEEL LIMITED,

Kefallinias 3, Agios Athanasios,, PC
4107, LIMASSOL CIPRU 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TOPSTUDY

(591) Culori revendicate:gri (pantone gray
9C), roşu (pantone 1795C)

  
(531) Clasificare Viena:020523; 020723;

270501; 270507; 290112;  
(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 06366
(151) 17/09/2014
(732) BANCPOST S.A., B-dul Dimitrie

Pompeiu nr. 6A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Contul de Economii Perpetuum de la
Bancpost
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06367
(151) 17/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

SZERENCSI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, napolitane, bomboane, biscuiţi,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06368
(151) 17/09/2014
(732) PEARL OF TEA S.R.L., Str. Dunei

nr. 4, et. P, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pearl of Tea

(591) Culori revendicate:negru, auriu
 
(531) Clasificare Viena:030918; 030924;

110314; 260116; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06369
(151) 17/09/2014
(732) S.C. SALON BEAUTY S.R.L., Str.

Slt. Corneliu Bordei nr. 5, bl. 5, sc. 4,
et. 4, ap. 77, judeţul Gorj, , TARGU
JIU ROMANIA 

(540)

BELLUCCI Pelletteria Boutique
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06370
(151) 17/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

VARGA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06371
(151) 17/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

FAMILIA TESZTA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06372
(151) 17/09/2014
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

STAR
  
(531) Clasificare Viena:030503; 030507;

030524; 250119; 261113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Gustări gata preparate care contin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte
produse vegetale sau combinaţii ale acestora,
inclusiv cipsuri de porumb, cipsuri de tortilla,
cipsuri de piţa, cipsuri de orez, prăjiturele cu
orez, biscuiţi din orez, biscuiţi, covrigei,
pufuleţi, floricele de porumb, popcorn şi alune
caramelizate, batoane; toate cele menţionate
anterior exceptând pizza.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06373
(151) 17/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

SOOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Paste făinoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06374
(151) 17/09/2014
(732) CHITOROAGA DUMITRU, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 13, bl. 11, sc. 1,
et. 10, ap. 39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dienergy

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7488C)

 
(531) Clasificare Viena:260406; 260418;

290103;  

(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06376
(151) 17/09/2014
(732) SLAV VICTOR, Str. Lipanesti nr. 2,

bl. J21, sc. A, ap. 9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 BIANCA DRĂGUŞANU
  
(531) Clasificare Viena:030717; 270512;

270524;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜


