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Cereri Mărci publicate în 26.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04228
19/06/2014 ARGOS DISTRIBUTION S.R.L. ZAPAS

2 M 2014
04250

19/06/2014 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. ClickService

3 M 2014
04257

19/06/2014 S.C. TIGARI ELECTRONICE
S.R.L.

VIPS

4 M 2014
04267

19/06/2014 SANDULEAC DUMITRU MARY

5 M 2014
04274

19/06/2014 MIRCEA RUXANDRA MARIA BioGetika

6 M 2014
04275

19/06/2014 S.C. SELI ROM CONSTRUCT
S.R.L.

SELI ROM CONSTRUCT

7 M 2014
04276

19/06/2014 S.C. SELI ROM CONSTRUCT
S.R.L.

SELI ROM CONSTRUCT

8 M 2014
04278

19/06/2014 STRAUSS COFFEE BV TEATales Natural Iced Tea

9 M 2014
04279

19/06/2014 STRAUSS COFFEE BV TEA Tales Natural Iced Tea

10 M 2014
04280

19/06/2014 FORNEA TUDOR GABRIEL Heroes of the games

11 M 2014
04281

19/06/2014 IMEDICA S.A. Imedica the quality health products

12 M 2014
04282

19/06/2014 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L. Belt Mondo stil si eleganta la
indemana ta

13 M 2014
04283

19/06/2014 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L. Andreas stil si eleganta la indemana
ta

14 M 2014
04284

19/06/2014 S.C. EPPS BEAUTY FACTORY
S.R.L.

Everly

15 M 2014
04286

19/06/2014 S.C. GMP ADVERTISING S.R.L. MAIDANEZ DE AJUTOR

16 M 2014
04287

19/06/2014 S.C. GMP ADVERTISING S.R.L. HINGHERUL CEL BUN Caut
MAIDANEZ DE AJUTOR

17 M 2014
04288

19/06/2014 S.C. BRILIANT-ACTIV S.R.L. FLORENS

18 M 2014
04289

19/06/2014 S.C. SUN INDUSTRIES S.R.L. SUN INDUSTRIES
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2014
04290

19/06/2014 BADARAU N IONEL PFA TOURISTE BRANCHE

20 M 2014
04291

19/06/2014 S.C. NEXT STEP INVESTMENT
S.R.L.

arlekino De la primul pas

21 M 2014
04292

19/06/2014 S.C. CHEMARK ROM S.R.L. COPPERMAX

22 M 2014
04293

19/06/2014 S.C. CHEMARK ROM S.R.L. NOVAPOWER

23 M 2014
04294

19/06/2014 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Suc dulce acrişor din măr şi merişor

24 M 2014
04295

19/06/2014 S.C. DACIA PLANT S.R.L. gym & slim

25 M 2014
04296

19/06/2014 GATIU ELENA english actually

26 M 2014
04297

19/06/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

STAR LIGHT

27 M 2014
04298

19/06/2014 POPESCU ANCUŢA DANIELA AP CROITORUL TĂU

28 M 2014
04299

19/06/2014 S.C. SENSIBLU S.R.L. DR. HART

29 M 2014
04300

19/06/2014 S.C. TRANSEURO S.R.L. Gustaro gustă româneşte

30 M 2014
04301

19/06/2014 S.C. TRANSEURO S.R.L. Panero tradiţii şi delicii româneşti

31 M 2014
04302

19/06/2014 CIOBANU IONUT STEFANICA pizza buna, buna
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(210) M 2014 04228
(151) 19/06/2014
(732) ARGOS DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. Gloriei nr. 1, ap. 15, judeţul
Neamţ, 615200, TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

ZAPAS

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

25 Încălţăminte; încălţăminte; balerini
(încălţăminte); încălţăminte sport; saboţi
(încălţăminte); încălţăminte de sport;
încălţăminte pentru călărit; încălţăminte de
lucru; bombeuri de încălţăminte; încălţăminte
pentru femei; articole de încălţăminte;
încălţăminte de ploaie; încălţăminte de stradă;
încălţăminte pentru alergare; tocuri pentru
încălţăminte; încălţăminte de atletism;
încălţăminte pentru sport; încălţăminte de
sport; încălţăminte pentru antrenament;
încălţăminte pentru drumeţii; tălpi de
încălţăminte; încălţăminte pentru volei;
încălţăminte pentru barbati; încălţăminte
pentru munte; încălţăminte de fotbal;
încălţăminte de schi; încălţăminte pentru
bebelusi; căpute de încălţăminte; încălţăminte
p e n t r u  c o p i i ;  î n c ă l ţ ăm i n t e  d e
plajă;încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice); accesorii metalice
pentru încălţăminte; şosete joase pentru
încălţăminte; încălţăminte pentru timpul liber;
balerine (încălţăminte de dama); încălţăminte
de plajă şi sandale; încălţăminte pentru bărbaţi
şi femei; dispozitive anti-alunecare pentru
încălţăminte; încălţăminte cu închidere cu
arici; articole de încălţăminte pentru plajă;
încălţăminte pentru munte (cizme de

alpinism); tălpi de cauciuc pentru
încălţămintea japoneză jikatabi; rame pentru
fixarea tălpii de fata (pentru încălţăminte);
articole japoneze de încălţăminte între degete
pentru lucru (jikatabi); articole de încălţăminte
japoneza confectionate din paie de orez
(waraji); încălţăminte de schi şi snow-board şi
părţi ale acestora.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de informare a
consumatorilor; furnizare de informaţii în
materie de comert; administrarea afacerilor
magazinelor de comert cu amănuntul;
furnizarea de informaţii referitoare la comertul
exterior; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; servicii de
furnizare de informaţii privind comerţul
exterior; informare şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior; gestiunea afacerilor de
comert cu amănuntul pentru terţi; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de vănzare cu amănuntul în
legatură cu încălţăminte; servicii de vânzare
cu ridicată în legatură cu încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04250
(151) 19/06/2014
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Capitan Tomida nr. 3, jud. Iasi,
700496, IAŞI ROMANIA 

(540)

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04257
(151) 19/06/2014
(732) S.C. TIGARI ELECTRONICE

S.R.L., Str. Branului nr. 53, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

VIPS

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de

distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04267
(151) 19/06/2014
(732) SANDULEAC DUMITRU, Sat Lacu

Sărat, judeţul Brăila, ,  ROMANIA 
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.

Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

MARY

(591) Culori revendicate:roz, verde,
albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050522; 050523;

270502; 270504; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04296
(151) 19/06/2014
(732) GATIU ELENA, Str. Cernăuţi nr. 31,

bl. Y4, et. 4, ap. 18, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

english actually

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04274
(151) 19/06/2014
(732) MIRCEA RUXANDRA MARIA,

Str. Virgil Madgearu nr. 25A, corp C,
et. 1, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BioGetika

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
020323; 270501;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălăre;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04297
(151) 19/06/2014
(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)

STAR LIGHT

(531) Clasificare Viena:010102; 140110;
260422; 270315;  

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

7 Maşini de spălat vase; maşini de spălat
(rufe); blendere electrice pentru uz casnic;
compresoare pentru frigidere; maşini de aer
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comprimat; generatoare de curent; generatoare
de curent în caz de urgenţă; maşini de tocat
electrice pentru uz casnic; maşini de călcat;
aparate electrice pentru bucătărie; maşini de
frământare; cuţite electrice; maşini de tocat
carne (electrice); maşini de cusut; aspiratoare;
accesorii pentru aspiratoare pentru parfumare
şi dezinfectare; saci pentru aspiratoare.
9 Aparate de fotografiat; camere video; maşini
de calcul; cântare de precizie; cititoare de
coduri de bare; încărcătoare de baterii;
binocluri; cabluri electrice; ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului);
compact discuri (memorie doar citire);
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 (hardware
computere), mouse (echipament de procesare
a datelor), computere tip notebook;
calculatoare de buzunar; player portabil
multimedia; telefoane portabile; ecrane de
proiecţie; radiouri; radiouri pentru vehicule;
receptoare audio şi video, receptoare
telefonice; scanere (echipamente de procesare
a datelor); aparate de reproducere a sunetelor;
aparate pentru transmiterea sunetelor; aparate
de telefon; receptoare de telefon; aparate de
televiziune; transmiţătoare telefonice; cabluri
de telefon; memorie flash USB; aparate de
navigaţie pentru vehicule (altele decât
computerele de bord), 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 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 (incluse în această clasă),
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,
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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 sanitare, tigăi electrice de gătit sub
presiune, fier de călcat cu abur pentru ţesături.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04298
(151) 19/06/2014
(732) POPESCU ANCUŢA DANIELA,

Şos. Fundeni nr. 240, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AP CROITORUL TĂU

 (531) Clasificare Viena:090502; 090512;
150303; 240905; 240907; 270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04299
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Jud. Ilfov, 077135,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

DR. HART

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(Pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:090310; 090313;

090512; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri, condimente; mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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servicii de vânzare cu amănuntul sau cu
ridicata de produse farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi provizii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04300
(151) 19/06/2014
(732) S.C. TRANSEURO S.R.L., nr. 185,

judeţul Alba, , COMUNA IGHIU
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)

Gustaro gustă româneşte

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
29 Carne, carne congelată, carne procesată,
conserve din carne; peşte, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;
mezeluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04301
(151) 19/06/2014
(732) S.C. TRANSEURO S.R.L., nr. 185,

judeţul Alba, , COMUNA IGHIU
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)

Panero tradiţii şi delicii româneşti

 
(531) Clasificare Viena:050702; 080101;

270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de panificaţie; prăjituri, fursecuri
dulci, foietaje, chec, cozonac şi alte produse
de patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04302
(151) 19/06/2014
(732) CIOBANU IONUT STEFANICA,

Str. Victoriei nr. 18, bl. F3, sc. A, ap.
11, judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

pizza buna, buna

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

30 Pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04275
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SELI ROM CONSTRUCT

S.R.L., Str. Ivan Sergheevici
Turgheniev nr. 6B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SELI ROM CONSTRUCT

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

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

clase:

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04276
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SELI ROM CONSTRUCT

S.R.L., Str. Ivan Sergheevici
Turgheniev nr. 6B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SELI ROM CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270507;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04278
(151) 19/06/2014
(732) STRAUSS COFFEE BV, Prof. J. H.

Bavincklaan 2, NL-1183 AT,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

TEATales Natural Iced Tea

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

(531) Clasificare Viena:050315; 050712;
250119; 290115;  

(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru

prepararea băuturilor.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
produsului cafea (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04279
(151) 19/06/2014
(732) STRAUSS COFFEE BV, Prof. J. H.

Bavincklaan 2, NL-1183 AT,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

TEA Tales Natural Iced Tea
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, mov, galben, gri, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:050315; 050708;

250119; 290115;  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
produsului cafea (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04280
(151) 19/06/2014
(732) FORNEA TUDOR GABRIEL, Str.

Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, et. 3, ap.
57, scara F, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Heroes of the games

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04281
(151) 19/06/2014
(732) I M E D I C A  S . A . ,  S o s .

Bucureşti-Ploieşti 141D, sector 1,
7000, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Imedica the quality health products

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:031102; 270501;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04282
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr.1, bl. M21, sc. 3, et.
9, ap. 187, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Belt Mondo stil si eleganta la indemana ta

(591) Culori revendicate:vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 19.06.2014

13

(210) M 2014 04283
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr.1, bl. M21, sc. 3, et.
9, ap. 187, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Andreas stil si eleganta la indemana ta

(591) Culori revendicate:vişiniu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04284
(151) 19/06/2014
(732) S.C. EPPS BEAUTY FACTORY

S.R.L., Str. Traian nr. 110, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Everly

(591) Culori revendicate:roşu, negru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:100511; 110302;

140720; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04286
(151) 19/06/2014
(732) S.C. GMP ADVERTISING S.R.L.,

Str. Istriei nr. 4, bl. 21 E, sc. 1, et. 1,
ap. 9, sector 3, 031945, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAIDANEZ DE AJUTOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 19.06.2014

14

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04287
(151) 19/06/2014
(732) S.C. GMP ADVERTISING S.R.L.,

Str. Istriei nr. 4, bl. 21 E, sc. 1, et. 1,
ap. 9, sector 3, 031945, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HINGHERUL CEL BUN Caut
MAIDANEZ DE AJUTOR

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

  
(531) Clasificare Viena:020121; 020321;

020521; 020901; 030108; 240301;
240302; 240312; 240313; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04288
(151) 19/06/2014
(732) S.C. BRILIANT-ACTIV S.R.L., Str.

Epureşti nr. 30, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLORENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04289
(151) 19/06/2014
(732) S.C. SUN INDUSTRIES S.R.L., Str.

Şos. Clinceni nr. 14, judeţul Ilfov,
077025, BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

SUN INDUSTRIES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; detergenţi şi produse de
întreţinere. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04290
(151) 19/06/2014
(732) BADARAU N IONEL PFA, Str.

Grădinari nr. 27, bl. B1, sc. F, ap. 1,
et. 4, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

TOURISTE BRANCHE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04291
(151) 19/06/2014
(732) S.C. NEXT STEP INVESTMENT

S.R.L., Str. Petre Marinescu nr. 16,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

arlekino De la primul pas

(531) Clasificare Viena:040501; 040505;
270302; 270315;  

(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 de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee. piele şi imitaţii din piele,
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; piei de animale; geamantane şi valize;
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umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice şi
articole de şelărie.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04292
(151) 19/06/2014
(732) S.C. CHEMARK ROM S.R.L.,

Str.C-tin Brâncoveanu nr.34A, bl.15,
sc.A, ap.5, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

COPPERMAX

(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
 (531) Clasificare Viena:011521; 050314;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru 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 04293
(151) 19/06/2014
(732) S.C. CHEMARK ROM S.R.L.,

Str.C-tin Brâncoveanu nr.34A, bl.15,
sc.A, ap.5, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

NOVAPOWER
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(591) Culori revendicate:alb, verde, galben,
portocaliu, roşu

(531) Clasificare Viena:011503; 261113;
270502; 270503; 270512; 290114;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru 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 04294
(151) 19/06/2014
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

Suc dulce acrişor din măr şi merişor
  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04295
(151) 19/06/2014
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

gym & slim

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



                     E R A T Ă 1

Referitor la dep. M2014 /02142, înregistrat în data de 26.03.2014, publicat
în data de 02.04.2014 dintr-o eroare a fost omisă prioritatea.

Se invocă: prioritatea nr. 302013059885.7 din data de 15.11.2013 şi ţara DE având
starea acceptată.

                                               E R A T Ă 2

Referitor la dep. M2014 /02143, înregistrat în data de 26.03.2014, publicat în
data de 02.04.2014 dintr-o eroare a fost omisă prioritatea.

Se invocă: prioritatea nr. 302013060016.9 din data de 15.11.2013 şi ţara DE având
starea acceptată.


