
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 20.01.2014

 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
 
    PUBLICATE ÎN DATA DE 27.01.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cerer Mărci depuse în 20.01.2014

1

Publicate în 27.01.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00249
20/01/2014 MOVILA ARIAD-CRISTIAN MAGAZINIS.RO

2 M 2014
00297

20/01/2014 VAMPIRES WINE S.R.L.

3 M 2014
00298

20/01/2014 S.C. PACO PROD SERV S.R.L. PACO SUPERMARKET Preturi
minime, cumparaturi complete !

4 M 2014
00299

20/01/2014 S.C. PACO PROD SERV S.R.L. DELISAN

5 M 2014
00300

20/01/2014 CIUCU DAN ALEXANDRU ALEXANDER CIUCU

6 M 2014
00301

20/01/2014 CIUCU DAN ALEXANDRU MR.CIUCU

7 M 2014
00302

20/01/2014 CIUCU DAN ALEXANDRU JR.CIUCU

8 M 2014
00303

20/01/2014 S.C. SQUARE LIMES S.R.L. SQUARE NATURE

9 M 2014
00304

20/01/2014 S.C. SQUARE LIMES S.R.L. WWW.GVM5.COM

10 M 2014
00305

20/01/2014 S.C. TIME FACTORY S.R.L. ROCKTOBERFEST

11 M 2014
00306

20/01/2014 OPRIŞIU COMAN LUCIAN
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

Oprişiu Coman Lucian

12 M 2014
00307

20/01/2014 OPRIŞIU COMAN LUCIAN
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

OCL

13 M 2014
00308

20/01/2014 S.C. MURUROUA COMSERV
S.R.L.

MURUROUA COMSERV PAZA &
PROTECTIE SECURITY

14 M 2014
00309

20/01/2014 S.C. BERE BAUTURI
BUCURESTI S.A.

BBB bere bauturi bucuresti

15 M 2014
00310

20/01/2014 DESCULTU GABRIEL GRADINA BIO

16 M 2014
00311

20/01/2014 DESCULTU VLAD CASA NOASTRA ROMANIA (CNR)

17 M 2014
00312

20/01/2014 DESCULTU VLAD PARTIDUL ROMANIA VIITOARE
(PRV)
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18 M 2014
00313

20/01/2014 S.C. INFOCONSTRUCT S.R.L. infoGROUP

19 M 2014
00314

20/01/2014 METEA COSTEL-OVIDIU PROLIS BAND

20 M 2014
00315

20/01/2014 CUTURELA SANDU CRISTIAN Aktis

21 M 2014
00316

20/01/2014 BALASA IONUT CLAUDIU ROCCO

22 M 2014
00317

20/01/2014 S.C. BIROXY S.R.L. EVOLUTION PERSPECTIVE

23 M 2014
00318

20/01/2014 S.C. EVERPRO
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

EVER LINE

24 M 2014
00319

20/01/2014 S.C. EVERPRO
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

ITALPEX

25 M 2014
00320

20/01/2014 IONESCU MIHART IULIAN ECOPOLITIC

26 M 2014
00321

20/01/2014 DINU TOMA ADRIAN IRINEL PREMAG-RO GALA PREMIILOR
AGRICULTURII ROM?NE?TI

27 M 2014
00322

20/01/2014 ALICE-RAMONA BARB FESTIVALUL PORŢELANULUI

28 M 2014
00323

20/01/2014 S.C. LOKA LOUNGE & COFFEE
S.R.L.

LOKA LOUNGE

29 M 2014
00324

20/01/2014 ACCENT TRAVEL & EVENTS
S.R.L.

traveo

30 M 2014
00325

20/01/2014 TORNADO GOMAR TRADE
S.R.L.

CAR VISION

31 M 2014
00326

20/01/2014 S.C. HOSTWAY ROMANIA
S.R.L.

easyhost

32 M 2014
00327

20/01/2014 BONDRIA MIHAI PYRO EVENTS TEAM FIRE
WORKS DESIGN

33 M 2014
00328

20/01/2014 S.C. GRAVITY MEDIA S.R.L. PESCIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse în 20.01.2014

3

(210) M 2014 00249
(151) 20/01/2014
(732) MOVILA ARIAD-CRISTIAN, Str.

Ana Ip tescu nr. 8, bl. D, sc. C, et. 1,
ap. 7, Jude ul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

MAGAZINIS.RO

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

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

clase:
2 Coloran i, lacuri i vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii i a deterior rii
lemnului, materiale pentru vopsit, mordan i.
11 Aparate de iluminat, de înc lzire, de
producere a aburului, de g tit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de uscare, de distribu iei
a apei i instala ii sanitare.
35 Publicitate, conducerea i administrarea
afacerilor, lucr ri de birou.
37 Construc ii, repara ii, instala ii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00297
(151) 20/01/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, jude ul Sibiu, 550006,
SIBIU ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:241701; 241725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B uturi alcoolice (cu excep ia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00298
(151) 20/01/2014
(732) S.C. PACO PROD SERV S.R.L.,

Jude ul Vrancea, , JARI TEA
ROMANIA 

(540)

PACO SUPERMARKET Preturi minime,
cumparaturi complete !

(591) Culori revendicate:ro u
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Dezvoltarea, organizarea, promovarea
diverselor tipuri de pachete de servicii i
regruparea în avantajul ter ilor a diverselor
produse (cu excep ia transportului lor)
permi ând consumatorilor s  le vad  i s  le
cumpere comd,lan  de magazine, vânzarea
produselor sub orice form , organizare de
evenimente cu scop comercial.
42 Creare i men inere site-uri web.
43 Servicii de alimenta ie public .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00300
(151) 20/01/2014
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCURE TI ROMANIA 

(540)

ALEXANDER CIUCU
  

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

3 Preparate pentru albit i alte substan e
pentru sp lat; preparate pentru cur are,
lustruire, degresare i lefuire; s punuri;
parfumerie, uleiuri esen iale, cosmetice,
lo iuni pentru p r; produse pentru îngrijirea
din ilor.
8 Scule i instrumente de mân  ac ionate
manual; cu ite, furculi e i linguri; arme albe;
aparate de ras.
14 Metale pre ioase i aliajele lor i produse
din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepre ioase; ceasornic rie i
instrumente pentru m surarea timpului.
18 Piele i imita ii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane i valize; umbrele,

umbrele de soare, bastoane, bice i articole de
el rie.
24 es turi i produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat i de mas .
25 Îmbr c minte, înc l minte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute din
cereale, pâine, produse de patiserie i cofet rie,
înghe at  comestibil ; zah r, miere, sirop de
melas ; drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et,
sosuri (condimente); mirodenii, ghea .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte b uturi
nealcoolice; b uturi din fructe i sucuri de
fructe; siropuri i alte preparate pentru
fabricarea b uturilor.
33 B uturi alcoolice (cu excep ia berii).
34 Tutun; articole pentru fum tori; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00301
(151) 20/01/2014
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCURE TI ROMANIA 

(540)

MR.CIUCU
  

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

3 Preparate pentru albit i alte substan e pentru
sp lat; preparate pentru cur are, lustruire,
degresare i lefuire; s punuri; parfumerie,
uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni pentru p r;
produse pentru îngrijirea din ilor.
8 Scule i instrumente de mân  ac ionate
manual; cu ite, furculi e i linguri; arme albe;
aparate de ras.
14 Metale pre ioase i aliajele lor i produse
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din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepre ioase; ceasornic rie i
instrumente pentru m surarea timpului.
18 Piele i imita ii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane i valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice i articole de
el rie.
24 es turi i produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat i de mas .
25 Îmbr c minte, înc l minte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, produse de patiserie i
cofet rie, înghe at  comestibil ; zah r, miere,
sirop de melas ; drojdie, praf de copt; sare,
mu tar; o et, sosuri (condimente); mirodenii,
ghea .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi din fructe i
sucuri de fructe; siropuri i alte preparate
pentru fabricarea b uturilor.
33 B uturi alcoolice (cu excep ia berii).
34 Tutun; articole pentru fum tori; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00302
(151) 20/01/2014
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCURE TI ROMANIA 

(540)

JR.CIUCU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit i alte substan e
pentru sp lat; preparate pentru cur are,

lustruire, degresare i lefuire; s punuri;
parfumerie, uleiuri esen iale, cosmetice, lo iuni
pentru p r; produse pentru îngrijirea din ilor.
8 Scule i instrumente de mân  ac ionate
manual; cu ite, furculi e i linguri; arme albe;
aparate de ras.
14 Metale pre ioase i aliajele lor i produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepre ioase; ceasornic rie i instrumente
pentru m surarea timpului.
18 Piele i imita ii din piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, piei de
animale; geamantane i valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice i articole de
el rie.
24 es turi i produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat i de mas .
25 Îmbr c minte, înc l minte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute din
cereale, pâine, produse de patiserie i cofet rie,
înghe at  comestibil ; zah r, miere, sirop de
melas ; drojdie, praf de copt; sare, mu tar; o et,
sosuri (condimente); mirodenii, ghea .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte b uturi
nealcoolice; b uturi din fructe i sucuri de
fructe; siropuri i alte preparate pentru
fabricarea b uturilor.
33 B uturi alcoolice (cu excep ia berii).
34 Tutun; articole pentru fum tori; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00303
(151) 20/01/2014
(732) S.C. SQUARE LIMES S.R.L., Str.

Doinei nr. 79A, jude ul Ilfov, 077086,
FUNDENI ROMANIA 

(540)

SQUARE NATURE

(591) Culori revendicate:verde, roz,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270511;

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

clase:
29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte din
carne; fructe i legume conservate, congelate,
uscate i fierte; jeleuri, dulce uri, compoturi;
ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate din
cereale, pâine, patiserie i cofet rie, înghe at ;
zah r, miere, sirop de melas ; drojdie, praf de
copt; sare, mu tar; o et, sosuri; condimente;
ghea .
31 Produse agricole, horticole, forestiere i
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; mâncare pentru animale, mal .
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi din fructe i

sucuri de fructe; siropuri i alte preparate
pentru fabricarea b uturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administra ie comercial ; lucr ri de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00314
(151) 20/01/2014
(732) METEA COSTEL-OVIDIU, B-dul

Unirii bl. 1, sc. 13, ap. 6, jude ul
Bra ov, , F G RA  ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGEN IE DE PROPRIETATE
INTELECTUAL , Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCURE TI

(540)

PROLIS BAND
  

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

41 Servicii de divertisment oferite de o trup
muzical , activit i culturale, organizarea de
manifest ri cu caracter cultural, servicii oferite
de un studio de înregistr ri, servicii de
publicare i de publicare on-line. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00304
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(151) 20/01/2014
(732) S.C. SQUARE LIMES S.R.L., Str.

Doinei nr. 79A, jude ul Ilfov, 077086,
FUNDENI ROMANIA 

(540)

WWW.GVM5.COM

  (531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
36 Asigur ri; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
42 Servicii în domeniile tiin ei i tehnologiei
ca i cercetarea i proiectarea aferente;
servicii de analiz  icercetare industrial ;
proiectare i dezvoltare hardware i software.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00315
(151) 20/01/2014

(732) CUTURELA SANDU CRISTIAN,
B-dul Pipera nr. 122D, bl. C, et. 1, ap.
2, Jud. Ilfov,VOLUNTAR ROMANIA

(540)

Aktis

(591) Culori revendicate:galben (yellow C),
ro u (pantone 185C), albastru (pantone
Reflex Blue)

  (531) Clasificare Viena:260101; 260116;
270502; 290113;  

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

16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip rituri;
articole de leg torie; fotografii; papet rie;
adezivi pentru papet rie sau menaj; materiale
pentru arti ti; pensule; ma ini de scris i
articole de birou (cu excep ia mobilierului);
material didactic sau pentru înv mânt (cu
excep ia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00305
(151) 20/01/2014
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(732) S.C. TIME FACTORY S.R.L.,
Aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. 9S14,
ap.  60,  sector 6,  061611,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

ROCKTOBERFEST
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte din
carne; fructe i legume conservate, congelate,
uscate i fierte; jeleuri, dulce uri, compoturi;
ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile.
32 Bere; ape minerale i gazoase i alte
b uturi nealcoolice; b uturi din fructe i
sucuri de fructe; siropuri i alte preparate
pentru fabricarea b uturilor.
33 B uturi alcoolice (cu excep ia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
43 Servicii de alimenta ie public ; servicii de
cazare temporar .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00306
(151) 20/01/2014

(732) OPRIŞIU COMAN LUCIAN
P E R S O A N Ă  F I Z I C Ă
AUTORIZATĂ, Str. Principal  nr.
267, Jude ul Sibiu, 557265, COMUNA
URA MARE ROMANIA 

(540)

Oprişiu Coman Lucian
  

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

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri de
birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 00316
(151) 20/01/2014
(732) BALASA IONUT CLAUDIU, Str.

Antiaeriana nr. 115, bl. A1, sc. 12, ap.
153, sector 5, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

ROCCO

(591) Culori revendicate:ro u, galben, maro,
alb

 (531) Clasificare Viena:030701; 090110;
270508; 290104;  

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse în 20.01.2014

9

30 Cafea, ceai, cacao i înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f in  i preparate f cute
din cereale, pâine, produse de patiserie i
cofet rie, înghe at  comestibil ;zah r, miere,
sirop de melas ; drojdie, praf de copt; sare,
mu tar; o et, sosuri (condimente); mirodenii,
ghea .
31 Cereale i produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; alimente pentru animale, mal .
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
39 Transport; ambalare i depozitarea
m rfurilor, organizarea de c l torii.
40 Tratament de materiale pentru produsele
men ionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00307

(151) 20/01/2014
(732) OPRIŞIU COMAN LUCIAN

P E R S O A N Ă  F I Z I C Ă
AUTORIZATĂ, Str. Principal  nr.
267, Jude ul Sibiu, 557265, COMUNA
URA MARE ROMANIA 

(540)

OCL

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri de
birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00299
(151) 20/01/2014
(732) S.C. PACO PROD SERV S.R.L.,

Jude ul Vrancea, , JARI TEA
ROMANIA 

(540)

DELISAN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Dezvoltarea, organizarea, promovarea
diverselor tipuri de pachete de servicii i
regruparea în avantajul ter ilor a diverselor
produse (cu excep ia transportului lor)
permi ând consumatorilor s  le vad  i s  le
cumpere comd,lan  de magazine, vânzarea
produselor sub orice form , organizare de
evenimente cu scop comercial.
42 Creare i men inere site-uri web.
43 Servicii de alimenta ie public .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00317

(151) 20/01/2014
(732) S.C. BIROXY S.R.L., Str. Aurel

Vanatu nr. 2-4, jude ul Arad, , LIPOVA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIAL  -
NEGOMIREANU LIVIA, os. Nicolae
Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4, ap.127,
sector 1 BUCURE TI

(540)

EVOLUTION PERSPECTIVE
(591) Culori revendicate:roz închis
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
35 Administrarea afacerilor; dezvoltarea
afacerilor; organizarea i planificarea
afacerilor; managementul afacerilor; studii de
afaceri; planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv c utare de asocia i pentru
fuziuni, prelu ri, precum i înfiin ri de
î n t r e p r i n d e r i ;  c o n s u l t a n  p r i v i n d
managementul afacerilor cu privire la strategie,
marketing, produc ie, personal pentru
întreprinderi micro, mici i mijlocii i anume:
servicii de consiliere, consultan  i informare
în afaceri, servicii de consultan  în afaceri
privind implementarea de sisteme de
management al calit ii, servicii de informa ii
i consultan  pentru carier , servicii de
intermediere i consultan  în afaceri în
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domeniul vânz rii de produse i prest rii de
servicii, servicii de publicitate i promovare,
precum i servicii de consultan  aferente,
servicii de consultan  în materie de
organizare i management al afacerilor,
servicii de consiliere i consultan  privind
plasarea for ei de munc ; servicii de
consultan  pentru preg tirea i realizarea de
tranzac ii comerciale, consultan  de
specialitate cu privire la achizi ii i fuziuni,
consultan  profesional  cu privire la
deschiderea unei afaceri, consultan  privind
conducerea întreprinderilor în sistem de
franciz ; servicii de consultan  (comercial )
privind deschiderea de francize, servicii de
consul  privind recrutarea de personal,
servicii comerciale de consultan  cu privire la
m rci, servicii de consultan  privind rela iile
publice, consultan  privirid organizarea de
campanii promo ionale în afaceri; organizarea
de târguri i expozi ii; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing i
materiale promo ionale; servicii de
contabilitate, i audit; consultan  fiscal
(contabilitate); servicii de externalizare
procese de afaceri.
36 Servicii de informa ii i consultan  în
domeniul asigur rilor i finan elor; servicii de
consultan  privind investi iile financiare;
servicii de informare i consultan  în
domeniul imobiliar. 
41 Servicii de educa ie i instruire i anume
educa ie i instruire în domeniul administr rii
afacerilor, servicii de educa ie i instruire în
domeniul managementului afacerilor;
asisten  profesional  individualizat
(coaching) ;  as i s ten  profes iona l
individualizat  (coaching) în domeniul
a f a c e r i l o r ;  a s i s t e n  p r o f e s i o n a l
individualizat  (coaching) în domeniul
f i n a n e l o r ;  a s i s t e n  p r o fe s i ona l
individualizat  (coaching) pe probleme

economice i/sau management; coaching pentru
via  (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00308
(151) 20/01/2014
(732) S.C. MURUROUA COMSERV

S.R.L., Str. Moldovei nr. 13, bl. PB 12,
ap. 13, Jude ul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

MURUROUA COMSERV PAZA &
PROTECTIE SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030716; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protec ia
bunurilor i persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00309
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(151) 20/01/2014
(732) S . C .  B E R E  B A U T U R I

BUCURESTI S.A., Calea Rahovei nr.
157A, sector 5, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

BBB bere bauturi bucuresti

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:180123; 270502;
270508; 290103;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.
39 Transport; ambalare i depozitarea
marfurilor, organizarea de c l torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00310
(151) 20/01/2014
(732) DESCULTU GABRIEL, Sat

Ciofliceni str. Intrarea Traian nr. 10,
Jude ul Ilfov, , COMUNA SNAGOV
ROMANIA 

(540)

GRADINA BIO
 

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

29 Carne, pe te, p s ri i vânat; extracte de
carne; fructe i legume conservate, congelate,
uscate i g tite; jeleuri, dulce uri, compoturi;

ou , lapte i produse lactate; uleiuri i gr simi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere i
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe i legume proaspete; semin e, plante i
flori naturale; mâcare pentru animale, mal .
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00311
(151) 20/01/2014
(732) DESCULTU VLAD, Str. Onisifor

Ghibu nr. 4, sector 3, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

CASA NOASTRA ROMANIA (CNR)
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protec ia bunurilor i persoanelor;
servicii personale i sociale oferite de ter i
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00318
(151) 20/01/2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse în 20.01.2014

13

(732) S . C .  E V E R P R O
I N T E R N A T I O N A L
CONSTRUCTION S.R.L., Str. Erou
Mircea Marinescu nr. 22, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Pia a Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCURE TI

(540)

EVER LINE

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
6 Metale comune i aliajele lor; materiale de
construc ie metalice; construc ii transportabile
metalice; materiale metalice pentru c ile
ferate; cabluri i fire metalice neelectrice;
produse de l c tu erie i feronerie metalic ;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Ma ini i ma ini-unelte; motoare (cu
excep ia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje i organe de transmisie (cu
excep ia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
ac ionate manual; incubatoare pentru ou ,
distribuitoare automate.
8  Scule i instrumente de mân  ac ionate
manual; cu ite, furculi e i linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate i instrumente tiin ifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cânt rire, de m surare, de

semnalizare, de control (verificare), de
siguran  (salvare) i didactice; aparate i
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; supor i de înregistrare
magnetici, discuri acustice; compact discuri,
DVD-uri i al i supor i de înregistrare digital ,
mecanisme pentru aparate cu preplat ; case
înregistratoare, ma ini de calculat, echipamente
pentru tratareainforma iei i calculatoare;
software pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de înc lzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei i instala ii sanitare.
17 Cauciuc, gutaperc , gum , azbest, mic  i
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de c l f tuire,
etan are i izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plut , trestie, stuf,
rachit , corn, os, filde , fanoane de balen ,
solzi, ambra, sidef, spum  de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile i recipien i pentru menaj sau
buc t rie; piepteni i bure i; perii (cu excep ia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru cur are; bure i metalici; sticl  brut  sau
semiprelucrat  (cu excep ia sticlei pentru
construc ii); sticl rie, por elan i faian
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00312
(151) 20/01/2014
(732) DESCULTU VLAD, Str. Onisifor
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Ghibu nr. 4, sector 3, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL ROMANIA VIITOARE
(PRV)

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protec ia bunurilor i persoanelor;
servicii personale i sociale oferite de ter i
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00313
(151) 20/01/2014
(732) S.C. INFOCONSTRUCT S.R.L.,

B-dul Nicolae Titulescu nr. 143,
sector 1, , BUCURE TI ROMANIA 

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

(540)

infoGROUP

(591) Culori revendicate:ro u, albastru
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
9 Suporturi de înregistrare; publica ii
electronice desc rcabile.
16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; publica ii
imprimate.
35 Publicitate; regruparea în avantajul ter ilor
a produselor din clasele 9 i 16 pentru a
permite clien ilor s  le vad  i s  le
achizi ioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin coresponden , prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web; organizarea de
târguri i expozi ii în scopuri comerciale sau
publicitare; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail.
40 Servicii de tip rire.
41 Organizarea i sus inerea colocviilor,
congreselor, simpozioanelor i seminariilor;
furnizarea de publica ii electronice
nedesc rcabile; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
42 Creare i men inere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00319
(151) 20/01/2014
(732) S.C. EVERPRO INTERNATIONAL
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CONSTRUCTION S.R.L., Str. Erou
Mircea Marinescu nr. 22, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Pia a Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCURE TI

(540)

ITALPEX
 

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

11 Aparate de iluminat, de înc lzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei i instala ii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administra ie comercial ; lucr ri
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00320
(151) 20/01/2014
(732) IONESCU MIHART IULIAN,

B-dul Drumul Taberei nr. 80,bl. C15,
sc. B, ap. 67, sector 6, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

ECOPOLITIC

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

35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou. 
38 Telecomunica ii.
41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.
42 Servicii în domeniile tiin ei i tehnologiei
ca i cercetarea i proiectarea aferente;

servicii de analiz  i cercetare industrial ;
proiectare i dezvoltare hardware i software;
creare i men inere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00321
(151) 20/01/2014
(732) DINU TOMA ADRIAN IRINEL, Str.

Traian nr. 9, bl. P49, sc. 2, ap. 16,
jude ul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(740) I N V E L - A G E N I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIAL , Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCURE TI

(540)

PREMAG-RO GALA PREMIILOR
AGRICULTURII ROMÂNEŞTI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou. 
38 Telecomunica ii.
41 Educa ie, instruire, activit i sportive i
culturale, divertisment. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00322
(151) 20/01/2014
(732) ALICE-RAMONA BARB, Str. Ion
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Brezoianu nr. 53A, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCURE TI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL PORŢELANULUI
 

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

41 Educa ie; instruire; divertisment; activit i
sportive i culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00323
(151) 20/01/2014
(732) S.C. LOKA LOUNGE & COFFEE

S.R.L., B-dul Decebal nr. 17, bl. S16,
sector 3, , BUCURE TI ROMANIA 

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

(540)

LOKA LOUNGE
  

(531) Clasificare Viena:240905; 270503;
270507;  

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

43 Servicii de alimenta ie public  i anume
restaurante, cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00324
(151) 20/01/2014

(732) ACCENT TRAVEL & EVENTS
S.R.L., B-dul Ferdinand I nr. 74A,
demisol, parter-ap. 2, et. 1 -ap. 3,
mansarda -ap.4, sector 2, ,
BUCURE TI ROMANIA 

(540)

traveo

(591) Culori revendicate:gri (pantone 405C),
galben (pantone 123C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare i depozitare a
m rfurilor, organizare de c l torii.
43 Restaurante i cazare temporar . 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00325
(151) 20/01/2014
(732) TORNADO GOMAR TRADE

S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr.7, bl.
R5, ap. 72, sector 3, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

CAR VISION

(591) Culori revendicate:ro u, galben, verde,
albastru

 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate i instrumente de uz tiin ific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic , cânt rire,m surare,
semnalizare, verificare, salvare i înv mânt;
aparate i instrumente pentru conducerea,
distribu ia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare i mecanisme pentru
aparate care func ioneaz  cu fise; case de
marcat, ma ini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor i calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
35 Publicitate; conducerea i administrarea
afacerilor; lucr ri de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00326
(151) 20/01/2014
(732) S.C. HOSTWAY ROMANIA

S.R.L., Str. Soldat tefan Velicu nr.
43, et. 3, sector 2, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

easyhost

(591) Culori revendicate:galben închis
(pantone 1225C), galben deschis
(pantone 107C), albastru (pantone
2925C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculatoare (software
desc rcabil); aplica ii software de calculator,
desc rcabile.
35 Publicitate; publicitate on-line într-o re ea
informatizat ; publicitate radiofonic ;
publicitate radiofonic ; publicitate televizat ;
agen ii de publicitate; publicitate prin
coresponden ; publicitate televizat );
publicitate direct  prin po t ; publicitate
direct  prin coresponden .
38 Comunica ii prin terminale de calculator;
comunica ii prin re ele de fibr  optic ; servicii
de paging (radio, telefon sau alte mijloace de
comunica ii electronice); comunica ii prin
terminale de calculator.
42 G zduire de server; g zduirea site-urilor de
internet (site-uri web); actualizarea
software-ului; software ca serviciu (SaaS);
închirierea serverelor web; închirierea de
servere web; cloud computing.
45 Înregistrarea numelor de domenii [servicii
juridice]; nume de domenii (înregistrare de -)
[servicii juridice]; acordare de licente pentru
software de calculator [servicii juridice]

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00327
(151) 20/01/2014
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(732) BONDRIA MIHAI, B-dul George
Moroianu nr. 384, jude ul Bra ov, ,
S CELE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, jude ul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

PYRO EVENTS TEAM FIRE WORKS
DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:011507; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Focuri de artificii.
41 Divertisment, activit i sportive i
culturale; organizare de spectacole
piromuzicale, organizare spectacole cu efecte
speciale cu foc, gaz, cea  i confetii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00328
(151) 20/01/2014
(732) S.C. GRAVITY MEDIA S.R.L.,

B-dul Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 2, et. 1,
ap.4, sector 3, , BUCURE TI
ROMANIA 

(540)

PESCIA
  

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

16 Hârtie, carton i produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg torie; fotografii;
papet rie; adezivi (materiale colante) pentru
papet rie sau menaj; materiale pentru arti ti;
pensule; ma ini de scris i articole de birou (cu
excep ia mobilelor); materiale de instruire sau
înv mânt (cu excep ia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; cli ee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administra ie comercial ; lucr ri de birou, în
special organizare de festivaluri, târguri,
expozi ii cu scop comercial.
36 Asigur ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii tiin ifice i tehnologice, precum i
servicii de cercetare i de crea ie referitoare la
acestea; servicii de analiz  i cercetare
industr ia l ;  crearea i  dezvoltarea
calculatoarelor i a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


