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Cereri Mărci publicate în 25.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04029
18/06/2014 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. Sissi Salam Bavarez

2 M 2014
04229

18/06/2014 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

NOD News

3 M 2014
04230

18/06/2014 S.C. DION STYLE S.R.L. DION DRESS WITH STYLE

4 M 2014
04231

18/06/2014 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

ORANGE INFO

5 M 2014
04232

18/06/2014 S.C. OXYGEN SPORT IAŞI
S.R.L.

OXYGEN

6 M 2014
04233

18/06/2014 S.C. LEKTOR LANGUAGE
TRAINER S.R.L.

Children ACADEMY

7 M 2014
04235

18/06/2014 S.C. IL CAMINETTO S.R.L. IL CAMINETTO Live Music Pub

8 M 2014
04236

18/06/2014 S.C. CORDISMED S.R.L. CORDISMED Cardiologie

9 M 2014
04237

18/06/2014 S.C. CORDISMED S.R.L. CARDIOTIM Cardiologie

10 M 2014
04239

18/06/2014 SANDU ALINA ŞTEFANIA Yummy Yum căsuţă cu bunătăţi
sănătoase

11 M 2014
04240

18/06/2014 SOCIETATEA GRUPUL
INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI
COMPANIA (GRIVCO) S.A.

JURNALUL NAŢIONAL

12 M 2014
04241

18/06/2014 HNATIUC ADRIAN ROMSAC

13 M 2014
04242

18/06/2014 S.C. A.I.P. TRADEMARKS
S.R.L.

IADUL BUCĂTARILOR

14 M 2014
04243

18/06/2014 S.C. A.I.P. TRADEMARKS
S.R.L.

HELL'S KITCHEN - IADUL
BUCĂTARILOR

15 M 2014
04244

18/06/2014 S.C. P. DUSSMANN SECURITY
SERV S.R.L.

P. DUSSMANN Security Serv

16 M 2014
04245

18/06/2014 S.C. W & T LIGHTING
PROSPER S.R.L.

W&T

17 M 2014
04246

18/06/2014 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

LOOK TV

18 M 2014
04247

18/06/2014 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

LOOK PLUS
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19 M 2014
04248

18/06/2014 S.C. ADI CENTER S.R.L. Adi center FRIEND'S COFFEE
LOUNGE BEER

20 M 2014
04249

18/06/2014 S.C. CANAL 33 NETWORK
S.R.L.

CNA

21 M 2014
04251

18/06/2014 CIOBANU VASILE-DANUT LOZ

22 M 2014
04252

18/06/2014 S.C. IT SYSTEMS
INTERNATIONAL S.R.L.

eCardProfessional

23 M 2014
04254

18/06/2014 S.C. NOVA PROMPT S.R.L. BRAUNNER wiener rostkaffee

24 M 2014
04255

18/06/2014 LUCUTAR TUDOR FELIX Splash ACADEMY

25 M 2014
04256

18/06/2014 S.C. WINDOW DESIGN S.R.L. Gati

26 M 2014
04258

18/06/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

Wink

27 M 2014
04259

18/06/2014 S.C. FEIFA INTERNATIONAL
S.R.L.

FEIFA

28 M 2014
04260

18/06/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. MAX DERM

29 M 2014
04264

18/06/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA TINNA

30 M 2014
04266

18/06/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA KILLTIME DELUX

31 M 2014
04268

18/06/2014 BUNEA MAGDALENA Nestworking

32 M 2014
04269

18/06/2014 S.C. VERTICAL INTERTRANS
S.R.L.

CALL ME HONEY

33 M 2014
04270

18/06/2014 FUNDATIA PARINTI DIN
ROMANIA

PEDITEL URGENTE MEDICALE
COPII

34 M 2014
04271

18/06/2014 S.C. CONSTIUI S.R.L. CST COSTIUI S.R.L.

35 M 2014
04272

18/06/2014 ARTIBRUN SRL-D Pain Vivant

36 M 2014
04273

18/06/2014 CLINCIU PAUL PIATRA CRAIULUI MY LOVE
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(210) M 2014 04029
(151) 18/06/2014
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea
Anchor Plaza, corp C, et. 5, birou C2,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sissi Salam Bavarez

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

  
(531) Clasificare Viena:020301; 250119;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04251
(151) 18/06/2014
(732) CIOBANU VASILE-DANUT, Bdul.

Uverturii nr. 163A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOZ

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:260406; 260408;

260418; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04254
(151) 18/06/2014
(732) S.C. NOVA PROMPT S.R.L., Str.

Balomir nr. 27b, sector 5, 050335,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAUNNER wiener rostkaffee

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04255
(151) 18/06/2014
(732) LUCUTAR TUDOR FELIX, Str.

Procopie Dumitrescu nr. 6, ap. 3,
sector 2, 020766, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Splash ACADEMY

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
301C), bleu (pantone 544C), turcoise
(pantone 319C), verde deschis
(pantone 382C)

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

020308; 020323; 020508; 020523;
261101; 270501; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04256
(151) 18/06/2014
(732) S.C. WINDOW DESIGN S.R.L., Str.

Furnalului nr. 14, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Gati
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(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070108; 070114;

270507; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04258
(151) 18/06/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Wink

  
(531) Clasificare Viena:270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate de fotografiat, camere video, maşini
de calcul, cântare de precizie, cititoare de
coduri de bare, încărcătoare de baterii,
binocluri, cabluri electrice, ceasuri, compact
discuri, dispozitive periferice pentru

computer, unităţi de disc pentru computere,
discuri magnetice, DVD playere, aviziere
electronice, bliţuri (fotografie), aparat de
sistem de poziţionare globală GPS, căşti
audio, invertoare (electricitate), boxe, lanterne
magice, medii magnetice de date, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate
electrice pentru monitorizare, monitoare,
mouse (echipament de procesare a datelor),
computere tip notebook, calculatoare de
buzunar, player portabil multimedia, telefoane
portabile, ecrane de proiecţie, baterii electrice,
baterii solare, radiouri, radiouri pentru
vehicule, receptoare audio şi video, receptoare
telefonice, scanere, aparate de reproducere a
sunetelor, aparate pentru transmiterea
sunetelor, aparate şi receptoare de telefon,
aparate de televiziune, transmiţătoare
telefonice, cabluri de telefon, memorie flash
USB, aparate de navigaţie pentru vehicule,
aparate de înregistrare video, ecrane video,
telefoane video.
11 Aparate de aer condiţionat, instalaţii de aer
condiţionat, aparate pentru răcirea aerului,
uscătoare cu aer (uscătoare), instalaţii de
filtrare a aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate şi maşini
pentru purificarea aerului, reîncălzitoare de
aer, sterilizatoare de aer, supape de aer pentru
cuptoare de coacere, încălzitoare pentru baie,
aparate pentru răcirea băuturior, boilere, altele
decât componente de maşini, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, maşini de făcut pâine,
aparate de prăjit pâine, radiatoare de încălzire
centralizată, filtre electrice pentru cafea,
maşini electrice pentru cafea, prăjitoare de
cafea, lăzi frigorifice, lăzi frigorifice
comerciale, maşini de gătit aparate şi instalaţii
de gătit, inele de gătit, ustensile electrice
pentru gătit răcitoare pentru cuptoare, aparate
şi instalaţii de răcit, instalaţii şi maşini de
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răcit, instalaţii pentru răcirea lichidelor,
ondulatoare, perne electrice de încălzire, altele
decât pentru uz medical, friteuze electrice,
uscătoare cu aer, uscătoare de păr, filtre pentru
apă potabilă, hote pentru bucătării,
ventilatoare electrice pentru uz personal,
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), filtre pentru aerul
condiţionat, filtre pentru apă potabilă, filtre
(componente din instalaţii casnice sau
industriale), grătare, frigidere, grătare pentru
cuptoare, bazine de răcire pentru cuptoare,
aparate de încărcare pentru cuptoare ,
cuptoare, altele decât cele folosite în
laborator, accesorii formate pentru cuptoare,
accesorii de reglare şi siguranţă pentru aparate
cu gaz, boilere cu gaz, arzătoare de gaz,
aparate pentru uscarea mâinilor, pentru băi,
aparate de încălzire, aparate electrice de
încălzire, aparate de aer cald, maşini şi aparate
pentru gheaţă, ceainice electrice, suporturi
pentru cuptoare de ardere, cuptoare de ardere,
maşini de gătit (cuptoare). cuptoare cu
microunde (aparatură de gătit), plite, maşini
electrice de gătit sub presiune (autoclave),
tigăi electrice pentru prepararea sosurilor, sub
presiune, radiatoare electrice, aparate şi
maşini de refrigerare, aparate şi instalaţi de
refrigerare, dulapuri de refrigerare, camere de
refrigerare, ţepuşe pentru prăjire, frigărui
pentru prăjire, rotiserii, accesorii de siguranţă
pentru aparatele şi conductele de apă sau gaz,
lămpi de siguranţă, aparate şi instalaţii
saniotare, tigăi electrice de gătit sub presiune,
fier de călcat cu abur pentru ţesături .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04259
(151) 18/06/2014
(732) S.C. FEIFA INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul Burebista nr. 2, bl. D
14, sc. 2, et. 9, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEIFA

  
(531) Clasificare Viena:170202; 260516;

260518; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04260
(151) 18/06/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04242
(151) 18/06/2014
(732) S.C. A.I.P. TRADEMARKS S.R.L.,

Str. Gârlei nr. 1B, corp B, eatj 1, birou
B1.3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IADUL BUCĂTARILOR

  
(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiul virtual, respectiv pe internet
(internet chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web; furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04243
(151) 18/06/2014
(732) S.C. A.I.P. TRADEMARKS S.R.L.,

Str. Gârlei nr. 1B, corp B, eatj 1, birou
B1.3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HELL'S KITCHEN - IADUL
BUCĂTARILOR
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(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiul virtual, respectiv pe internet
(internet chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web; furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04252
(151) 18/06/2014
(732) S . C .  I T  S Y S T E M S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Wilhelm Filderman nr. 18. sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eCardProfessional

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04264
(151) 18/06/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

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

(540)

TINNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
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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, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04266
(151) 18/06/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

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

(540)

KILLTIME DELUX

 (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, ierbicide.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04268
(151) 18/06/2014
(732) BUNEA MAGDALENA, Str. Petru

Poni nr. 1-3, sc. D, ap. 29, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Nestworking

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04229
(151) 18/06/2014
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

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

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

9 Publicaţii electronice nedescărcabile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04230
(151) 18/06/2014
(732) S.C. DION STYLE S.R.L., Str.

Splaiul Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 4, et. 3,
ap.  79,  sector 4,  040032,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DION DRESS WITH STYLE

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:090313; 270501;

270507; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Cămăşi; cravate; papioane; butoni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04231
(151) 18/06/2014
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

ORANGE INFO

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

38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; de telefon, de telefon mobil, de
fax, de telex, de colectare şi de transmitere de
mesaje, de radio-paging, de redirecţionare
apel, de răspuns la telefon, de director de
informaţii şi de mesaje electronice; de
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
expediere a mesajelor electronice; servicii de
i n fo r ma ţ i i  o n - l i n e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii de schimb de date;
transfer de date prin telecomunicaţii;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
comunicaţii prin satelit; servicii de transmisie;
difuzare sau transmisie de programe radio sau
de televiziune, filme şi jocuri interactive;
videotext, servicii de teletext şi videotext;
difuzarea, transmiterea şi livrarea de conţinut
multimedia şi jocuri electronice prin reţele
electronice de comunicaţii; servicii de mesaje
video; servicii de video-conferinţe; servicii de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini de web), programe de
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calculator şi orice alte date; închirierea de
timp de acces la un server de bază de date;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii
pentru linii fierbinţi de telefon şi call centre;
servicii de comunicaţii telefonice furnizate de
linii fierbinţi şi call centre; furnizarea de acces
de folosinţă la internet; furnizarea de legături
de telecomunicaţii sau link-uri la o bază de
date de internet; furnizarea de acces de
folosinţă la internet (servicii de furnizori);
furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi chat rooms;
furnizarea de acces la site-uri de muzică
digitală de pe internet; furnizarea accesului la
un site web cu conţinut MP3 de pe internet;
expedierea de muzică digitală prin mijloace de
telecomunicaţii; furnizare de acces la
infrastructuri de telecomunicaţie şi reţele
pentru alţi operatori şi terţi; închirierea de
infrastructuri de telecomunicaţii şi reţele
pentru alţi operatori şi terţi; operare şi
furnizare de motoare de căutare; servicii de
accesare în domeniul telecomunicaţiilor;
transmitere de mesaje şi de imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin calculator;
transmiterea şi distribuirea de date sau imagini
audio-video printr-o reţea global de
calculatoare sau de pe internet; furnizarea de
acces pe internet la o bază temporară pentru
terţi; furnizarea de transmisiuni electronice de
date de plăţi electronice printr-o reţea globală
de calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
închirierea, leasing sau închiriere de aparate
de telecomunicaţii, instrumente, instalaţii sau
componente utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul celor menţionate anterior; servicii
de programe de ştiri pentru transmitere prin
internet; servicii de galerii de artă furnizată

on-line prin legături de telecomunicaţii;
furnizarea şi organizarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi chat-rooms.
41 Servicii de educaţie şi formare
profesională; servicii de divertisment;
activităţi culturale şi sportive; informaţii
referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente culturale şi sportive asigurate
on-line dintr-o bază de date computerizată
prin internet sau furnizate prin alte mijoace;
servicii de jocuri electronice furnizate dintr-o
bază de date computerizată sau prin internet;
servicii de închiriere video, audio şi jocuri de
calculator; servicii de divertisment prin radio
şi televiziune; publicarea şi producţia de
muzică, film (altele decât filme de
publicitate), programe de radio şi televiziune
şi programe de teleshopping şi cumpărături de
pe site-uri; organizarea de jocuri şi competiţii;
furnizarea de publicaţii on-line; furnizarea de
programe pentru consumatori jocuri video şi
aparate de jocuri portabile prin comunicare
wireless (nedescărcabile); publicarea de cărţi
electronice şi jurnale on-line; furnizarea de
filme, divertisment de teleleviziune şi muzică
video prin site-uri interactive; publicarea de
texte în format electonic sau în alte moduri;
servicii de publicitate şi producţie pentru
sunete şi/sau vizual media; servicii de
expoziţii culturale; furnizarea on-line de acces
la expoziţii şi servicii de expoziţii;
organizarea, producţia şi prezentarea de
concerte de muzică, muzicaluri, reprezentări
de teatru şi video, festivaluri, turnee şi alte
reprezentări musicale şi culturale, evenimente
şi activităţi; organizarea, managementul şi
aranjamentul de evenimente de jocuri video;
servicii de editare post-producţie în domeniul
muzical, video şi film; organizarea şi
conducerea de conferinţe, seminarii,
simpozioane, tutoriale, târguri de angajare (cu
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rol de instruire şi educaţie), cursuri, conferinţe
şi expoziţii cu scop cultural, cursuri şi sesiuni
didactice interactive şi la distanţă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii
printr-o reţea de calculatoare sau prin alte
mijloace; servicii de traduceri; servicii de
jocuri; servicii de club; rezervări de bilete şi
abonamente pentru divertisment, evenimente
culturale şi sportive; servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizarea de informaţii
electronice (inclusiv informaţii de arhivă) sub
formă de texte electroncie informaţii şi date
audio şi/sau video, jocuri şi amuzament;
furnizarea de muzică digitală (nedescărcabilă)
de pe internet; furnizarea de fotografii,
imagini, grafică, ritmuri musicale, filme,
p r o g r a me  v i d e o  ş i  a u d i o - v i d e o
(nedescărcabile) on-line sau din baza de date
de calculator sau de pe internet sau websit-uri
de pe internet; servicii de fotografie;
furnizarea de informaţii sau consultanţă pentru
toate serviciile de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04232
(151) 18/06/2014
(732) S.C. OXYGEN SPORT IAŞI S.R.L.,

Str. V. Lupu nr. 95 F, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

OXYGEN

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Divertisment şi activităţi sportive,
organizarea competiţiilor sportive, furnizarea
facilităţilor sportive.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.
44 Servicii de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni, servicii de igienă corporală şi de
frumuseţe pentru oameni, saloane de
frumuseţe, coafură, servicii de saună, solar,
masaj, servicii spa, alte servicii de îngrijire şi
întreţinere personală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04233
(151) 18/06/2014
(732) S.C. LEKTOR LANGUAGE

TRAINER S.R.L., Str. I. C. Brătianu
nr. 20-22, Corp B, Mezanin, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

Children ACADEMY
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(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:010103; 090110;

200701; 200702; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, crearea şi
menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04235
(151) 18/06/2014
(732) S.C. IL CAMINETTO S.R.L., Str.

Constelaţiei nr. 22, ap. M11, Sat
Sânpetru, judeţul Braşov, , COMUNA
SÂNPETRU ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

IL CAMINETTO Live Music Pub

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

  
(531) Clasificare Viena:220115; 260416;

260422; 270511; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04236
(151) 18/06/2014
(732) S.C. CORDISMED S.R.L., Calea

Aradului nr. 48 (Spaţiul nr. 9), judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

CORDISMED Cardiologie

(591) Culori revendicate:roşu, indigo,
albastru, roz

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

020901; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04237
(151) 18/06/2014
(732) S.C. CORDISMED S.R.L., Calea

Aradului nr. 48 (Spaţiul nr. 9), judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

CARDIOTIM Cardiologie

(591) Culori revendicate:roşu, indigo,
albastru, roz

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

020901; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04239
(151) 18/06/2014
(732) SANDU ALINA ŞTEFANIA, Calea

Pucioasei nr. 133, Sat Şotânga, judeţul
Dâmboviţa, , COMUNA ŞOTÂNGA
ROMANIA 

(540)

Yummy Yum căsuţă cu bunătăţi
sănătoase

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
491C), galben (Pantone 141C), gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 241511;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04240
(151) 18/06/2014
(732) S O C I E T A T E A  G R U P U L

INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI
COMPANIA (GRIVCO) S.A., Str.
Gârlei nr. 1B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JURNALUL NAŢIONAL

 
(531) Clasificare Viena:260401; 260405;

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

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); materiale publicitare.
28 Jocuri.
35 Publicitate.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio tv (programe şi generice radio-tv);
consultanţă în domeniul mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice).
41 Servicii de filmare.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04241
(151) 18/06/2014
(732) HNATIUC ADRIAN, Str. Cluj nr.

51, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMSAC

  
(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04244
(151) 18/06/2014
(732) S.C. P. DUSSMANN SECURITY

SERV S.R.L., Str. Chiscani nr. 25-27,
et. 2, camera 201, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P. DUSSMANN Security Serv

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04245
(151) 18/06/2014
(732) S.C. W & T LIGHTING PROSPER

S.R.L., Str. Sf. Maria nr. 36, camera
nr. 2, judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

W&T

 
(531) Clasificare Viena:241725; 260418;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04246
(151) 18/06/2014
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

LOOK TV

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Producţia şi distribuţie de reclame radio şi
de televiziune.
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune, internet.
41 Producţia şi distribuirea de programe de
televiziune pentru alţii; servicii de
divertisment, prin emisiuni culturale, sportive
de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04247
(151) 18/06/2014
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

LOOK PLUS

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Producţia şi distribuţie de reclame radio şi
de televiziune.
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune, internet.
41 Producţia şi distribuirea de programe de
televiziune pentru alţii; servicii de
divertisment, prin emisiuni culturale, sportive
de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04248
(151) 18/06/2014
(732) S.C. ADI CENTER S.R.L., Str.

Unirii nr. 134, judeţul Suceava, ,
VATRA DORNEI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

Adi center FRIEND'S COFFEE
LOUNGE BEER

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 261125;

270507; 270511; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Cafenele, cafenele-restaurant, servicii de
baruri, snack-baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04249
(151) 18/06/2014
(732) S.C. CANAL 33 NETWORK S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu, nr. 616, corp B.
B214, et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
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)

CNA

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

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, în special transmisii de
televiziune, transmisia de programe de
televiziune şi difuzare de programe de
televiziune.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04269
(151) 18/06/2014
(732) S.C. VERTICAL INTERTRANS

S.R.L., Str. Principală nr. 115, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 427322, BLAJENII
DE SUS ROMANIA 

(540)

CALL ME HONEY

(531) Clasificare Viena:031304; 031324;
190301; 190325; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04270
(151) 18/06/2014
(732) FUNDATIA PARINTI DIN

ROMANIA, Str. Franz Liszt, nr. 30,
et. 3-4, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PEDITEL URGENTE MEDICALE
COPII

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020523; 020915; 160111; 241317;
241325; 270501; 290113;  

(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; materiale de instruire

sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04271
(151) 18/06/2014
(732) S.C. CONSTIUI S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 28, Jud. Sălaj,
455300, SIMLEU SILVANIEI
ROMANIA 

(540)

CST COSTIUI S.R.L.

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270519;

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

clase:
6 Mufe, reducţii şi scurtături pentru ţevi de
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extracţie (nemetalice).
17 Mufe, reducţii şi scurtături pentru ţevi de
extracţie (metalice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04272
(151) 18/06/2014
(732) A R T I B R U N  S R L - D ,  S t r .

Constructorilor nr. 27, bl. C9, sc. 1,
ap. 10, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Pain Vivant

(531) Clasificare Viena:020901; 260114;
270501;  

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

30 Pâine; pâine indiană; pâine integrala; pâine
proaspată; pâine prajită; pâine pită; pâine
nefermentată; pâine daneză; pâine crocantă;
pâine semicoaptă; biscuiţi din pâine; pâine cu
umplutură; pâine şi chifle; hamburgeri în
pâine; batoane de pâine; concentrate de pâine;
pâine cu usturoi; pâine de secară; pâine nan
(indiană); amestecuri pentru pâine; chifle moi
(pâine); pesmet din pâine; pâine la aburi;
cereale; pudră de cereale; făină de cereale;
preparate din cereale; biscuiţi crocanţi din
cereale; alimente preparate din cereale;

seminţe de cereale procesate; cereale pentru
micul dejun; fulgi de cereale uscate; fulgi de
cereale uscate); terci şi gris; gustări alimentare
cu cereale cu gust de branză; cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere; alimente pe
bază de cereale pentru consum uman;
preparate din cereale care conţin tărâţe de
ovaz; cafea; cafea decafeinizata; cafea
aromată; cafea solubilă; cafea liofilizata; cafea
verde; cafea macinată; înlocuitori de cafea;
cafea de malţ; cafea cu gheaţă; cafea gata
preparată; concentrate de cafea; amestecuri de
cafea; cafea cu ciocolată; extracte de cafea;
uleiuri de cafea (extracte din cafea(; arome de
cafea; esenţe de cafea; esenţă de cafea; boabe
de cafea; cafea cu lapte; băuturi din cafea;
amestecuri de cafea de malţ cu cafea; cicoare
(înlocuitori de cafea); cafea preparată şi
băuturi pe bază de cafea; boabe de cafea
măcinate; boabe de cafea prajite; pâine de
malţ; pâine prajită (biscuiţi); aluat de pâine;
pâine umplută cu fructe; amestecuri pentru
pâine integrală; rulouri de pâine umplute;
pâine aromată cu condimente; pâine facută cu
drojdie; pâine coaptă în prealabil; rulouri de
pâine daneză; cremă de ciocolată pentru pâine;
pâine cu seminţe de soia; pâine nedospită în
foi subţiri; pâine sub formă de bastoane;
preparat de pâine cu malţ; amestecuri pentru
umplutură care contin pâine; ciocolată pentru
produse de cofetărie şi pâine; gustări care
constau în principal din pâine; aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale;
produse de brutărie; amestecuri pentru
produse de brutărie; umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie; produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi; malţ pentru
alimentaţie; sosuri pentru mâncare; făină de
soia pentru mâncare; pateuri (patiserie);
pricomigdale (patiserie); patiserie; scoici de
patiserie; amestecuri de patiserie; prăjiturici
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uscate (patiserie); specialităţi de patiserie;
produse de patiserie; produse de patiserie
vieneză; foi de patiserie congelate; produse de
patiserie proaspete; produse de patiserie
congelate; rulouri (produse de patiserie);
produse de patiserie aromate; amestecuri
preparate de patiserie; pateuri (produse de
patiserie); produse de patiserie continând
creme; produse de patiserie cu migdale;
deserturi preparate (produse de patiserie);
produse de patiserie cu fructe; scoici de
patiserie pentru monaka; produse de patiserie
şi cofetărie; produse de patiserie cu ciocolată;
produse de patiserie umplute cu fructe;
preparate aromatice pentru produse de
patiserie; produse de patiserie care conţin
fructe; produse de patiserie daneze din foitaj;
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă;
rulouri de primavară (produse de patiserie);
produse de patiserie cu umpluturi de fructe;
fulgi de patiserie de unt de arahide; produse
din patiserie congelate umplute cu carne;
produse de patiserie din legume şi carne;
produse de patiserie din făină de cartofi;
produse de patiserie conţinând legume şi
peşte; produse de patiserie pe bază de
portocale; produse de patiserie conţinând
creme şi fructe; produse de patiserie din foitaj
care conţin şuncă; produse de patiserie cu
termen mare de valabilitate; produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume;
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); produse de patiserie congelate
umplute cu carne şi legume; produse de
patiserie conţinând legume şi carne de pasare;
fondante (cofetărie); bomboane nemedicinale
(cofetărie); lemn dulce (cofetărie); drajeuri
romboidale (cofetărie); produse de cofetărie;
şerbeturi (produse de cofetărie); jeleuri de
fructe (cofetărie); produse de cofetărie
nemedicinale; trufe (produse de cofetărie);

produse de cofetărie înghetate; produse de
cofetărie congelate; biluţe de zahăr pentru
cofetărie; chipsuri de cofetărie pentru copt;
batoane de lemn dulce (cofetărie); produse de
cofetărie dulci aromate; produse de cofetărie
îngheţate (nemedicamentoase); drajeuri
(produse de cofetărie nemedicinale); tablete
(produse de cofetărie nemedicinale); glazură
pentru produse de cofetărie; produse de
cofetărie cu îngheţată; produse de cofetărie
din nuci; bezele moi (produse de cofetărie);
produse de cofetărie şi îngheţate; zahăr tos (nu
pentru cofetărie); gume transparente (produse
de cofetărie); produse de cofetărie cu gheaţă;
mentă pentru produse de cofetărie; gheaţă
pentru produse de cofetărie; mentă pentru
utilizare în cofetărie; deserturi preparate
(produse de cofetărie); suc de fructe (produse
de cofetărie); produse de cofetărie din
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolata
nemedicinală; trufe cu rom (produse de
cofetărie); produse de cofetărie umplute cu
vin; produse de cofetărie umplute cu alcool;
produse de cofetărie cu crema spumă; produse
de cofetărie în formă lichidă; produse de
cofetărie care conţin gem; produse de
cofetărie învelite în ciocolată; produse de
cofetărie care conţin jeleu; drajeuri de fructe
(produse de cofetărie); esenţe folosite pentru
produse de cofetărie; produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată; produse de cofetărie sub
formă de tablete; produse de cofetărie
înghetate care conţin îngheţată; decoraţiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie;
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie congelate; produse de cofetărie pe
bază de făină; produse de cofetărie cu aromă
de praline; produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr; bucăţi
de zahăr cristal (produse de cofetărie);
produse de cofetărie pe bază de arahide;
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produse de cofetărie pe bază de portocale;
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie);
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; produse de cofetărie pe
bază de migdale; produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe; produse de
cofetărie înghetate sub formă de acadea;
produse de cofetărie nemedicinale sub formă
de jeleu; produse de cofetărie pe bază de
produse lactate; produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate; amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
îngheţată; produse de cofetărie cu aromă de
mentă (nemedicinale); produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină; gustări
constând în principal din produse de cofetărie;
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă; produse de cofetărie cu aromă de lemn
dulce; glazuri din dextrina de malţ pentru
produse de cofetărie; dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr;
pastile mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical; cachou (produse
de cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; batoane
pentru gustări conţinând un amestec de
cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetă r ie ) ;  produse  de  cofe tă r ie
nemedicamentoase pentru utilizare în timpul
unei diete pe bază de control al caloriilor;
dulciuri; bomboane (dulciuri); dulciuri tari;
tablete (dulciuri); dulciuri de casă; dulciuri
gumate; dulciuri (bomboane); baton dulce

(dulciuri); îngheţate şi dulciuri; dulciuri din
ciocolată; dulciuri (nemedicinale) acidulate;
dulciuri gumate (nemedicamentoase); dulciuri
cu caramel; dulciuri glazurate cu caramel;
spume de desert (dulciuri); dulciuri de
mestecat (nemedicinale); dulciuri îngheţate pe
băţ; dulciuri pentru decorarea prăjiturilor;
dulciuri pentru ornarea prăjiturilor; dulciuri
(nemedicinale) în formă comprimată; dulciuri
nemedicinale care conţin lapte; dulciuri
acidulate (nemedicinale) din caramel; dulciuri
(bomboane) care conţin fructe; dulciuri din
spumă de zahăr; dulciuri pe bază de zahăr;
dulciuri de îngheţată de iaurt; dulciuri fără
conţinut de zahăr; dulciuri sub formă de
batoane; dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri nemedicinale sub
formă de ouă; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de măcăleandru; dulciuri nemedicinale
cu umplutură de caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga; dulciuri
nemedicinale sub formă de tablete; dulciuri
(bomboane) cu aromă de fructe; dulciuri şi
biscuiţi tradiţionali coreeni (hankwa); dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de acadele; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de caramel; dulciuri
preparate din ulei de susan; dulciuri
(nemedicinale) pe bază de alcool; dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de bomboane
caramel; dulciuri (nemedicinale) care conţin
arome de ierburi; pom (dulciuri pentru
decorarea -ului de Crăciun); dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe; dulciuri din lemn dulce pe bază de
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clorură de amoniu (nemedicinale); maia; ceai;
mate (ceai); ceai rooibos; ceai instant; ceai
darjeeling; ceai verde; chai (ceai); ceai negru
(ceai englezesc); ceai negru; ceai oolong (ceai
chinezesc); frunze de ceai; pliculete de ceai;
amestecuri de ceai; ceai verde japonez; ceai
ginseng (insamcha); ceai earl grey; prăjituri
pentru ceai; esenţe de ceai; ceai de oolong;
ceaiuri de fructe; băuturi pe baza de ceai; ceai
vândut în vrac (nemedicamentos); infuzii
preparate din ceai (nemedicinal); ceai de
iasomie, altele decât pentru uz medicinal;
băuturi pe baza de ceai cu aroma de fructe;
făină; făină comestibilă; făină vegetala; făină
îmbogaţită; făină de secară; făină de grau;
făină deorez; făină de grâu; făină pentru
gogosi; făină pentru pizza; făină pentru
prăjituri; făină de cartofi ; făină de soia;
amestecuri de făină; făină de fasole; făină de
muştar; făină de orez; făină de copt; făină de
tapioca; făină de ovaz; făină de aluat; făină de
mei; făină de grâu necernută; făină gata pentru
copt; amestec de făină pentru alimente; făină
de aluat de china; făină din amidon de orez;
făină de hrişcă (pentru alimente); mâncăruri
pe bază de făină;chipsuri pe bază de făină;
concentrat de făină pentru alimente; preparat
din cereale (făină alimentară); făină de amidon
din grau; aperitive sărate pe bază de făină;
făină de cartofi, de uz alimentar; făină din
seminţe oleaginoase pentru alimente; făină de
ovaz pentru consum uman; făină pentru
prepararea găluştilor din orez glutinos;
snack-uri preparate din făină de cartofi;
alimente sărate preparate din făină de cartofi;
produse pentru gustări preparate din făină de
cartofi; cereale gata preparate; preparate pe
bază de cereale; cereale pentru alimente de
consum uman; cereale pentru utilizare la
prepararea pastelor; cereale pentru micul
dejun din orez; preparate alimentare pe bază

de cereale; batoane alimentare pe bază de
cereale; batoane de cereale şi batoane
energizante; biscuiţi pentru consum uman,
preparaţi din cereale; cereale pentru micul
dejun care conţin fructe; cereale procesate
pentru alimente de consum uman; produse din
cereale sub formă de batoane; cereale pentru
micul dejun care conţin miere; gustări
preparate conţinând în principal cereale
expandate; cereale pentru micul dejun care
conţin fibre; înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau cicoare); amestecuri alimentare
constand în fulgi de cereale şi fructe uscate;
alimente preparate din ovaz;biscuiţi de ovăz
pentru consum uman; sosuri; sosuri curry;
sosuri salsa; sosuri satay; sosuri barbecue;
sosuri pudră; sosuri de carne (sosuri); sosuri
condimentate; sosuri (condimente); sosuri
conservate; sosuri de ciocolată; sosuri pentru
salate; sosuri pentru pui; sosuri pentru
spaghetti; sosuri de carne; praf de sosuri;
sosuri pentru îngheţată; sosuri pentru gătit;
sosuri pentru gustări; sosuri pentru orez;
sosuri de fructe; sosuri cu hrean; sosuri pentru
pizza; preparate pentru sosuri; sosuri pentru
mâncăruri; sosuri sarate, sosuri condimentate
(chutney) şi paste; sosuri marinate continand
condimente; sosuri care conţin mirodenii;
sosuri pentru peşte congelat; paste cu legume
(sosuri); piureuri de legume (sosuri); sosuri
care conţin nuci; sosuri aromatizate cu alune;
coulis de fructe (sosuri); preparate pentru
obţinerea sosurilor; pulpă de legume (sosuri
-alimente); arome sub formă de sosuri
deshidratate; sosuri de salată care conţin
smântână; scorţişoară (mirodenii); şofran
(mirodenii); mirodenii uscate; ghimbir
(mirodenii); mirodenii (condimente); sare,
mirodenii, arome şi condimente; curry
(condimente); chutneys (condimente);
condimente alimentare; condimente
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comestibile; hrean (condimente); condimente
uscate; condimente; sare cu condimente;
condimente pentru pizza; condimente pentru
alimente; preparate de condimente; 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.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu cafea; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu cacao; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu şerbeturi; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu ciocolata; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu ciocolată;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
îngheţată; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu deserturi; servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu cacao; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu cafea;
servicii de vanzare cu ridicata în legătura cu
ceaiuri; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu iaurturi îngheţate; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu iaurturi
îngheţate; servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu produse lactate; servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu produse de cofetărie; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu produse
de brutărie; publicitate prin bannere; servicii
de vânzare cu ridicata în legatură cu produse
de brutărie; servicii de vânzare cu ridicata în
legatură cu produse de cofetărie; gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru terţi;
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; cafenele-restaurant;
rezervări la restaurant; restaurante cu
autoservire; restaurante cu autoservire;
restaurante specializate în preparate la grătar;
servicii de restaurant cu servire la pachet;
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire; servicii contractuale de
alimentaţie; servicii de mâncare la pachet;
servicii de catering; servicii de catering;
catering; servicii de catering mobil; servicii de
catering hotelier; ceainării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04273
(151) 18/06/2014
(732) CLINCIU PAUL, Str. Dr. Tiberiu

Sparchez, nr. 19, Jud. Braşov, 505800,
ZĂRNEŞTI ROMANIA 

(540)

PIATRA CRAIULUI MY LOVE

(531) Clasificare Viena:260403; 260407;
260725; 270511; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 

Referitor la cererea de marc| cu nr. M2014/03470 depus| la OSIM în data de
16/05/2014, publicatã în data de 23.05.2014, denumirea corect| este:

FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CAMPIONATELE NATIONALE DE MMA ARTE
MARTIALE MIXTE SEMI-KEMPO FULL-KEMPO KNOCKDOWN M1 MUAY-BORAN
MUAY-CHAIYA K1 SHIDOKAN SUBMISSION GRAPPLING KATA WEAPON KATA
SELF-DEFENSE COMBAT PANKRATION SELF-DEFENSE SPORT GLADIATOR
UKADO ORIENTAL COMBAT SPORT.


