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Cereri Mărci publicate în 25.09.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01739
18/09/2014 S.C. ARMY DIVIZION S.R.L. ARMY DIVIZION

2 M 2014
06335

18/09/2014 S.C. INSTAL CONSTRUCT
GENERAL S.R.L.

ICG INSTAL CONSTRUCT
GENERAL NUMĂRUL 1 ÎN
INSTALAŢII PROMOVĂM
CALITATEA, DEZVOLTĂM
SERIOZITATEA

3 M 2014
06390

18/09/2014 INCAF LOGISTICS SERVICES
S.R.L.

INCAF LOGISTICS SERVICES

4 M 2014
06391

18/09/2014 MEDIA PLAY S.R.L. la ştiri.ro

5 M 2014
06392

18/09/2014 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

BUNATATI DE LA BUNICA Sărut
mâna pentru masă

6 M 2014
06393

18/09/2014 SEMBAZURU ART S.R.L. MOBILĂ-GHENCEA.RO PRIMA TA
ALEGERE

7 M 2014
06394

18/09/2014 PRIMA BROADCASTING
GROUP S.R.L.

P PRIMA TV

8 M 2014
06395

18/09/2014 S.C. AUTO-MAX S.R.L. AUTO-MAX

9 M 2014
06396

18/09/2014 S.C. ROXOR SUPREME S.R.L. Prodcast LIVE market LIVE is life!

10 M 2014
06397

18/09/2014 S.C. TURISM FELIX S.A. TURISM FELIX

11 M 2014
06398

18/09/2014 S.C. VINURI VAL VERSA S.R.L. VINURI VAL VERSA

12 M 2014
06400

18/09/2014 BARI LORELEI YSBC YOUNG STARS
BALLETCOMPETITION

13 M 2014
06401

18/09/2014 S.C. CALL MANIA S.R.L. ZIAR DE CLUJ.ro

14 M 2014
06402

18/09/2014 S.C. SSM & SIU S.R.L. SSM & SIU

15 M 2014
06403

18/09/2014 S.C. ROMSOUND S.R.L. romsound să ne auzim mai bine

16 M 2014
06404

18/09/2014 S.C. ANCHOR GRUP S.A. Fidelio
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Crt
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Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

17 M 2014
06405

18/09/2014 UNIUNEA STUDENŢEASCĂ
MAGHIARĂ DIN CLUJ

A Card/A Kártya

18 M 2014
06406

18/09/2014 S.C. AZUR S.A.

19 M 2014
06407

18/09/2014 ALEXE STELIAN COLIBA SATULUI

20 M 2014
06411

18/09/2014 DUTU DAN-DRAGOS CROMATIC GRUP

21 M 2014
06412

18/09/2014 SISTEMA FLOOR HEATING
S.R.L.

Sistema LOOR HEATING

22 M 2014
06415

18/09/2014 FISONS LIMITED NALCROM

23 M 2014
06416

18/09/2014 DIMA MARIAN TALENT BATTLE - DUELUL
TALENTELOR
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(210) M 2014 01739
(151) 18/09/2014
(732) S.C. ARMY DIVIZION S.R.L.,

Str.Tudor Vladimirescu nr. 37, camera
1-2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ARMY DIVIZION

(591) Culori revendicate:kaki, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
39 Servicii de transport asigurat cu pază.
42 Servicii de proiectare a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valoritor, servicii de protecţie personală
specializată (gardă de corp), servicii de
monitorizare a sistemelor de alarmare
impotriva efracţie (pază şi protecţie), servicii
de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06335
(151) 18/09/2014
(732) S.C. INSTAL CONSTRUCT

GENERAL S.R.L., Str. Vasile Lupu
nr. 160, bl. G3-1, parter, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

ICG INSTAL CONSTRUCT GENERAL
NUMĂRUL 1 ÎN INSTALAŢII
P R O M O V Ă M  C A L I T A T E A ,
DEZVOLTĂM SERIOZITATEA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260414; 260422;

270511; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Instalaţii de distribuţie a fluidelor, instalaţii
sanitare, de încălzire, de ventilaţie şi de
condiţionare a aerului,instalaţii de distribuţie
a combustibililor solizi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06390
(151) 18/09/2014
(732) INCAF LOGISTICS SERVICES

S.R.L., Str. Laboratorului 15A,
clădirea C1, et. 1, biroul nr. 1, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

INCAF LOGISTICS SERVICES

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, albastru închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:011517; 250119;

260403; 260413; 260422; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06400
(151) 18/09/2014
(732) BARI LORELEI, Str. Ispravnicului

nr. 21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YSBC YOUNG STARS
BALLETCOMPETITION

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roşu (Pantone 1805 C)

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

270501; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 18.09.2014

5

(210) M 2014 06401
(151) 18/09/2014
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ZIAR DE CLUJ.ro

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260406; 260422;

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; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; publicaţii; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06391
(151) 18/09/2014
(732) MEDIA PLAY S.R.L., Şos.

Pipera-Tunari nr. 4C, bl. Lot G3, ap.
Vila DGiz, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

la ştiri.ro

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260407; 260412;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; e-commerce (comert
online).
38 Telecomunicaţii; transmisii de televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web
şi pagina de facebook.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06402
(151) 18/09/2014
(732) S.C. SSM & SIU S.R.L., Str. Trebely

nr. 36, ap. 2, judeţul Mureş, 540083,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

SSM & SIU

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 040521;

090721; 270502; 270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
consultanţă în materie de securitate şi
siguranţă la locul de muncă; servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06403
(151) 18/09/2014
(732) S.C. ROMSOUND S.R.L., Bd.

Constantin Brâncuşi nr. 132, judeţul
Cluj, 400462, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

romsound să ne auzim mai bine

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020701;

260205; 261112; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, materiale de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06404
(151) 18/09/2014
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Fidelio

(531) Clasificare Viena:020102; 020115;
020123;  

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

9 Carduri magnetice şi/sau codificate; carduri
magnetice codate; carduri magnetice codate
de fidelitate; carduri magnetice codate de
loializare a clienţilor; carduri cu bandă
magnetică; carduri cu cip electronic
codificate; carduri de identitate magnetice;
carduri de circuite integrate (carduri smart);
software pentru cititoare de carduri;
dispozitive pentru citirea cardurilor; carduri cu
date înregistrate electronic; carduri de
memorie; cartele preplătite de telefon

magnetice şi/sau codificate; carduri de
discount magnetice codate; aparate şi
instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; dispozitive de protecţie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
dispozitive de alarmă; anozi; antene; maşini
de măsurat şi sortat bani; busole; desene
animate; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maşini de facturat;
imprimante pentru calculator; lentile de
contact; magneţi; microfoane; modemuri;
fişiere cu muzică descărcabile; muzică digitală
care poate fi descărcată de pe internet; aparate
GPS; agende electronice; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; imagini
grafice descărcabile pentru telefone mobile;
imagini holografice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru prelucrare de
informaţii; programe înregistrate de operare
pe calculator; publicaţii electronice
descărcabile; unităţi de disc pentru computere;
programe de calculator (software descărcabil);
colaci de salvare; televizoare; software pentru
jocuri; software interactiv descărcabil pentru
divertisment; aplicaţii software; dispozitive
portabile de traducere; alarme de incendiu;
detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
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pentru mărfuri; brăţări de identificare
magnetice şi codificate; mănuşi de protecţie
contra accidentelor; magneţi decorativi; plase
de protecţie împotriva accidentelor; contoare
de parcare; holograme; panouri indicatoare
luminoase sau mecanice; panouri publicitare
luminoase sau mecanice; reclame luminoase;
echipament pentru karaoke; bancomate; fişiere
audio, audio-vizuale şi video descărcabile.
14 Bijuterii; pietre preţioase; gablonţuri;
ceasuri; inele de chei (brelocuri); obiecte de
artă din metale preţioase.
16 Carduri din hârtie sau carton (necodificate
magnetic); carduri de fidelitate din hârtie sau
carton (necodificate magnetic); carduri de
loializare a clienţilor, din hârtie sau carton
(necodificate magnetic); publicaţii tipărite;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; obiecte de artă
gravate sau litografiate; atlase; batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare (imprimate); plicuri; mape de birou;
dosare pentru documente (papetărie); pungi
pentru microunde; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri; prosoape de hârtie;
prospecte; hârtie de ambalaj; cutii din carton
sau hârtie; materiale de ambalat cu bule; pungi
de hârtie pentru cadouri; cutii de cadou din
hârtie sau carton; maşini de birou de sigilat;
sigilii, ştampile; steguleţe din hârtie; tablouri
cu sau fără rame; tocătoare de hârtie (articole
de birou); felicitări; cartele telefonice
pre-plătite (necodificate magnetic) din hârtie
sau carton; reprezentări grafice; reproduceri
grafice; broşuri; cărţi de vizită; vederi poştale;

albume; flyere; pliante; afişe; voucher-ere
tipărite; carduri din hârtie sau carton (material
tipărit) pentru cadouri; produse de imprimerie.
18 Geamantane şi valize; genţi; rucsacuri;
portofele; portcarduri; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie;
îmbrăcăminte pentru animalele de companie;
zgărzi pentru animale.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jucării
pentru animalele domestice; articole de
pescuit; echipament de pescuit; jocuri
automate; jocuri mecanice; taloane de bingo.
35 Publicitate; organizarea, gestionarea şi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare şi fidelizare a
clienţilor; servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/sau publicitare; promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate; servicii de
carduri de fidelitate; servicii de carduri de
loialitate; organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de stimulare a
vânzărilor; organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promovării produselor şi serviciilor;
organizarea şi administrarea unui program de
promovare a produselor şi serviciilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card, să obţină puncte refolosibile,
reduceri la preţul bunurilor şi serviciilor, ori
servicii îmbunătăţite; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare, pentru terţi;
campanii de marketing; organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor; promovarea
produselor şi serviciilor altora, prin
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distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; consultanţă privind
promovarea vânzărilor; consultanţă privind
vânzările promoţionale; urmărirea volumului
de vânzări pentru terţi; închirierea de standuri
pentru vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de control a stocurilor de
marfă; prelucrare administrativă a ordinelor de
comandă; servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatorii de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei varietăţi de magazine en
detail, precum şi restaurante, fast-food-uri,
săli de cinema, locuri de joacă şi de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educaţie
şi sport, saloane de frumuseţe, servicii
bancare, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze comod bunurile şi să utilizeze
şi să achiziţioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât mai
comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, de produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping); servicii de promovare, pentru
terţi, a mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de publicitate şi promovare,

pentru terţi, a sălilor de jocuri, centrelor de
divertisment, parcurilor de distracţie,
restaurantelor, serviciilor de îngrijire a
frumuseţii, sălilor de cinema; servicii de
promovare, pentru terţi, a produselor şi
serviciilor; cercetări pentru afaceri;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
agenţii de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri şi
materiale publicitare; asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor; auditare;
închiriere de automate de vânzare; închiriere
de maşini şi aparatură de birou; căutare de
sponsorizare; cercetarea pieţei; servicii pentru
compararea pre ţurilor;  compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate prin poştă; vânzare la licitaţie;
sondaje de opinie; studii de piaţă; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; relaţii
publice; servicii de revistă presei; servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi; servicii de
publicitate outdoor; publicitate şi promovarea
vânzărilor cu privire la bunuri şi servicii,
oferite prin mijloace de telecomunicaţii sau pe
cale electronică; demonstraţii cu produse;
marketing; cercetări în marketing; studii de
marketing; servicii de achiziţionare pentru
alţii (procurarea de bunuri şi servicii pentru
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alte afaceri); producţia de filme publicitare;
servicii de telemarketing; organizarea de
campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale; publicitate pentru filme
cinematografice şi săli de cinema;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri; furnizare
de ghiduri publicitare online dotate cu funcţie
de căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet.
36 Emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri şi voucher-ere, în ceea ce priveşte
sistemele de fidelizare şi loializare a clienţilor;
emiterea de semne de valoare; servicii de
bancomate; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii
de administrare de imobile, şi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
şi finanţare; servicii de închiriere proprietăţi
imobiliare; agenţii imobiliare; emiterea de
carduri de credit; emitere de cartele preplătite;
colectarea chiriilor; concesionări de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de închiriere
proprietăţi imobiliare; estimări financiare de
costuri de reparaţii; estimări financiare;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; evaluări de obiecte de artă;
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar
şi imobiliar; servicii de finanţare; închirieri de
apartamente; închirieri de spaţii pentru
birouri; închirieri de spaţii comerciale;
închiriere de spaţii comerciale în mall-uri;
închirieri de proprietăţi imobiliare; închirieri
de exploatări agricole; tranzacţii financiare;
consultaţii şi informaţii în domeniul
asigurărilor; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare; agenţii de colectare de
debite; servicii de creditare cu privire la
furnizarea de tichete de masă; strângerea de
fonduri în scopuri caritabile; servicii de
închiriere şi leasing cu privire la imobile;
leasing de spaţii comerciale; sponsorizarea

financiară a activităţilor de divertisment,
sportive şi culturale.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, mall-uri,
centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment; servicii de instalare,
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament; servicii de construire şi
întreţinere a piscinelor; servicii referitoare la
construcţia şi reparaţii de clădiri, parcări,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente de
construcţii; instalarea şi repararea de aparate
de aer condiţionat; instalare şi reparaţii de
antrepozite; instalare şi reparaţii de aparate
electrice; instalare şi reparare de ascensoare;
întreţinere, reparaţii, spălarea şi curăţarea
automobilelor; instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinilor şi echipamentelor de
birouri; instalarea, mentenanţă şi reparaţia de
hardware pentru computere; repararea şi
întreţinerea aparatelor de proiecţie pentru
cinema; curăţarea interiorului clădirilor;
construcţia standurilor de expoziţii şi
magazine; informaţii  în domeniul
construcţiilor şi reparaţiilor; supervizarea
lucrărilor de construcţii; curăţarea drumurilor;
demolări de construcţii; curăţarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare a clădirilor;
curăţarea la exterior a edificiilor; etanşarea
clădirilor; instalarea de uşi şi ferestre; servicii
de instalaţii şi reparaţii telefoane; curăţarea
geamurilor; instalare şi reparaţii pentru
instalaţii de încălzire; lucrări de izolare a
clădirilor, restaurare de mobilier şi opere de
artă; staţii de service (realimentarea cu
carburant şi mentenanţă); construcţii
subacvatice; reparaţii subacvatice; lucrări de
tencuire; zidărie; lucrări de zugrăvit;
consultanţă în materie de construcţii;
spălătorii auto; reumplerea cartuşelor de toner.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
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şi depozitare a mărfurilor; servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri); distribuţie şi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare şi
urmărire de colete şi scrisori; antrepozitare;
informaţii în domeniul traficului şi/sau
transportului; depozitarea fizică a datelor sau
documentelor stocate electronic; închirierea
depozitelor; închirierea de containere de
depozitare; servicii de expediere; servicii de
expediţie de mărfuri; închirierea spaţiilor de
parcare; înmagazinarea; livrarea de mărfuri;
mutări; servicii de manipulare şi încărcare a
mărfii; transport de valori; livrarea de ziare;
livrarea de flori; transport de călători;
organizarea de călătorii; agenţii de turism;
organizare de circuite turistice şi excursii;
închiriere de maşini; servicii de şoferie;
servicii de remorcare; rezervare de locuri
pentru călătorii (transport); servicii de
localizare de vehicule.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
amuzament; servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu apă; închiriere
de echipamente şi aparate de divertisment;
servicii oferite de săli de jocuri şi centre de
jocuri; divertisment sub formă de atracţii în
parcuri de divertisment sau mall-uri; servicii
de divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment sau mall-uri;
divertisment sub formă de prestaţii live făcute
de un personaj animat; furnizare de instalaţii
recreative; oferirea de informaţii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
şi televizat; producţia de filme (cu excepţia
celor publicitare); servicii de educaţie şi
divertisment pentru copii şi adulţi; activităţi
sportive; lecţii de inot; activităţi pentru timpul
liber şi plăcere desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;

organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenţii de bilete; servicii de animatori; agenţii
de modele pentru artişti; servicii oferite de
biblioteci şi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare on-line; servicii de
casino; servicii de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de sănătate; servicii oferite de cluburi
(educaţie sau divertisment); organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive; organizarea şi conducerea
de concursuri educative sau de divertisment;
organizarea de concursuri şi evenimente
sportive; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discoteca; exploatarea
publicaţiilor on-line nedescărcabile;
exploatarea sălilor de jocuri; exploatarea
terenurilor de golf; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; proiecţii de
filme cinematografice; servicii furnizate de
săli de cinema; servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată; organizarea
de loterii, tombole; organizarea de baluri, de
petreceri, de carnavaluri, de concursuri de
frumuseţe, în scopuri de divertisment;
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii (servicii de divertisment); informaţii
în materie de recreere; reprezentaţii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producţie de spectacole; exploatarea
instalaţiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de
servicii educaţionale şi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
servicii de divertisment oferite de locuri de
joacă pentru copii; servicii de educaţie şi
divertisment oferite în grădiniţe şi centre after



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 18.09.2014

12

school; închirierea de filme cinematografice;
distribuire de filme cinematografice; circuri;
servicii oferite de un disc-jockey; organizarea
de spectacole de modă în scopul de
divertisment; producţia de emisiuni radio şi
tv; servicii de karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
jucării; închirierea de stadioane; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepţia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal; informare via
hotlines sau call-centers în domeniul educaţiei
şi divertismentului; jocuri de noroc, pariuri,
pariuri sportive; închiriere de aparate pentru
cazino şi aparate de jocuri; exploatarea de
agenţii de pariuri; închiriere de aparate şi
accesorii cinematografice; servicii de
divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare; servicii de fotografiere; organizarea
de spectacole cu laser; servicii oferite de
piscine; oferirea de facilităţi pentru practicarea
sporturilor de iarnă; training (instruire) cu
privire la vânzări; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
divertisment.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; servicii de arhitectură; autentificarea
operelor de artă; servicii de artă grafică şi
design; programare pentru calculatoare;
consultanţă IT; conversia datelor şi a
programelor informatice; crearea, găzduirea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi; design
de decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; dezvoltare de programe de
calculator; servicii de motoare de căutare pe
internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbană; proiectarea
sistemelor informatice; actualizarea bazelor de
date informatice; stilism (estetică industrială);
cercetarea şi dezvoltarea de noi produse
pentru terţi; servicii de protecţie anti-virus
pentru computere; digitalizarea documentelor

(scanare); oferirea temporară de sofware
nedescărcabil pentru jocuri de calculator şi
jocuri video; găzduirea de conţinut
multimedia şi de divertisment pentru alţii;
servicii de analiză şi cercetare industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
furnizarea de alimente şi băuturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofetării, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapidă, fast-food-uri; catering; servicii
de cazare temporară sub formă caselor de
vacanţă (cazare temporară), hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni; exploatarea terenului de
camping; rezervări pentru cazări temporare;
închiriere de locuri de cazare temporară;
închiriere de săli de şedinţă; creşe; închirierea
de echipamente de gătit şi veselă; pensiuni
pentru animale; închirierea dozatoarelor de
apă potabilă; închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune;
închirierea de corturi; închirierea de
construcţii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
sănătate; case de convalescenţă; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseţe şi
igienă pentru animale; servicii de frumuseţe şi
igienă destinate oamenilor; închirierea
instalaţiilor sanitare; consultanţă în domeniul
cosmeticii; realizarea de amenajări
peisagistice; fizioterapie; servicii de saună;
solarii; servicii de tatuare; băi publice; băi
turceşti; servicii de aromaterapie; servicii de
masaj; servicii de aranjare a florilor; servicii
spa pentru sănătate şi medicină; servicii de
frumuseţe oferite de un spa de sănătate;
închirierea de instalaţii sanitare; terapii cu
laser în scopuri medicinale; îndepărtarea
părului cu laser; tratamente pentru reducerea
greutăţii; servicii de balneologie (servicii
medicale).
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
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protecţie pentru bunuri şi persoane; închiriere
a articolelor vestimentare; licenţierea
proprietăţii intelectuale; returnare de obiecte
găsite; servicii de supraveghere pentru copii
mici (baby sitting); servicii personalizate de
cumpărături pentru terţi (satisfacerea unor
nevoi personale); servicii de supraveghere la
domiciliu pentru animalele de companie (pet
sitting); servicii matrimoniale; servicii de
reţele de socializare on-line; servicii de aflare
a horoscopului; servicii de mediere;
închirierea de seifuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06405
(151) 18/09/2014
(732) UNIUNEA STUDENŢEASCĂ

MAGHIARĂ DIN CLUJ, Str.
Avram Iancu nr, 21, judeţul Cluj,
400083, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

A Card/A Kártya

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06406
(151) 18/09/2014
(732) S.C. AZUR S.A., Str. Constructorilor

nr. 3-5, Jud. Timiş, 300571,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, ap. 110, Jud.
Timiş TIMIŞOARA

(540)

(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
200105; 250119; 260114; 260725;
261108;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06411
(151) 18/09/2014
(732) DUTU DAN-DRAGOS, Com.

Bucovat nr. 256, judeţul Dolj, ,
BUCOVAT ROMANIA 

(540)

CROMATIC GRUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06392
(151) 18/09/2014
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUNATATI DE LA BUNICA Sărut mâna
pentru masă

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb,
galben, maro, ocru

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020311;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânai; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; grăsimi
comestibilei (excepţie uleiuri vegetale).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06393
(151) 18/09/2014
(732) SEMBAZURU ART S.R.L., Str.

Trapezului nr. 2, bl. M6, sc. 2, et. 4,
ap. 61, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOBILĂ-GHENCEA.RO PRIMA TA
ALEGERE

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
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(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06407
(151) 18/09/2014
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900519,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

COLIBA SATULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06394
(151) 18/09/2014
(732) P R I M A  B R O A D C A S T I N G

GROUP S.R.L., Bdul. Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P PRIMA TV

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270508; 270521; 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.
38 Telecomunicaţii.
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
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şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06395
(151) 18/09/2014
(732) S.C. AUTO-MAX S.R.L., Şos. Moara

de Foc, nr. 6, bl. 405, sc. A, parter, ap.
2, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R TNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

AUTO-MAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06396
(151) 18/09/2014
(732) S.C. ROXOR SUPREME S.R.L.,

Str. Ramurei, nr. 7, bl. 1, et. P, ap. 4,
Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Prodcast LIVE market LIVE is life!

(591) Culori revendicate:roz, mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:020904; 241508;

241515; 270509; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06397
(151) 18/09/2014
(732) S.C. TURISM FELIX S.A., Comuna

Sînmartin, CF 186, nr. topo 438,
judeţul Bihor, , BĂILE FELIX
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

TURISM FELIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06398
(151) 18/09/2014
(732) S.C. VINURI VAL VERSA S.R.L.,

Str. Găzăriei, nr. 26, Jud. Bacău, ,
BUHUŞI ROMANIA 

(540)

VINURI VAL VERSA

(591) Culori revendicate:galben, auriu
  
(531) Clasificare Viena:050710; 250119;

260104; 260117; 260118; 260121;
290102;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06412
(151) 18/09/2014
(732) SISTEMA FLOOR HEATING

S.R.L., Str. Malin nr. 12A, judeţul
Arad, *, ARAD ROMANIA 

(540)

Sistema LOOR HEATING

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260403; 270501;

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

clase:
11 Instalaţii de încălzire pentru fluide;
instalaţii de încălzire cu gaz; instalaţii de
încălzire; instalaţii de încălzire cu apă caldă;
instalaţii de încălzire amplasate sub covor;
instalaţii de încălzire centrala pe gaz; instalaţii
pentru încălzire ambientală cu gaz; instalaţii
de încălzire cu circuit închis.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06415
(151) 18/09/2014
(732) FISONS LIMITED, Str. One Onslow

Street Guildford,, GU1 4YS, Surrey
REGATUL UNIT 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NALCROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06416
(151) 18/09/2014
(732) DIMA MARIAN, Str. Pajurei nr. 16,

bl. A5, sc. C, et. 3, ap. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TALENT BATTLE - DUELUL
TALENTELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


