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Cereri M|rci publicate în 27/11/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 07855 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Recuperare

2 M 2014 07856 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Sport

3 M 2014 07857 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Fun

4 M 2014 07858 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Spa&Wellness

5 M 2014 07859 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Clinic

6 M 2014 07860 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria Aqua

7 M 2014 07862 20/11/2014 S.C. ARIA CLINIC S.R.L. Aria

8 M 2014 07897 20/11/2014 S.C. KIA ROMAUTO S.R.L. KRAF KIA ROMAUTO FINANCE
SERVICII FINANCIARE

9 M 2014 07898 20/11/2014 MOCANU LARISA DETOXIMUN

10 M 2014 07899 20/11/2014 S.C. EMMEBI CAMICERIA S.R.L. MAURO BASSETTI

11 M 2014 07901 20/11/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. CE VREI TU

12 M 2014 07902 20/11/2014 S.C. PRINTECH COMPANY
S.R.L.

CENTRUL DE CALCULATOARE

13 M 2014 07903 20/11/2014 MANDITA CRISTINEL FHL SERVICE AUTOZON

14 M 2014 07904 20/11/2014 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

Speed Dial

15 M 2014 07905 20/11/2014 S.C. PANGRAM S.A. B|n|Ûeana

16 M 2014 07906 20/11/2014 VEDES VLAD-IOAN Gate1

17 M 2014 07908 20/11/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ÎÚI AR{T C{ POT!

18 M 2014 07909 20/11/2014 CASA LATINA EVENTS S.R.L. RE RESTAURANTUL
ELISABETA
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19 M 2014 07910 20/11/2014 S.C. STIKI CONCEPT S.R.L. UniversulTau.ro

20 M 2014 07911 20/11/2014 TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

My SmartZone

21 M 2014 07912 20/11/2014 ASOCIATIA SPERANTA PENTRU
O VIATA NOUA

TEATRUL ELISABETA TE

22 M 2014 07914 20/11/2014 S.C. MASTER BET S.R.L. TIP CASH worldwide

23 M 2014 07915 20/11/2014 IVAÔCU ALICE-RAMONA STAGIUNEA V.I.P.P.-ALBA
IULIA UNICA

24 M 2014 07916 20/11/2014 IVAÔCU ALICE-RAMONA FESTIVALUL PORÚELANULUI
ALB-ALBA IULIA UNICA

25 M 2014 07917 20/11/2014 IVAÔCU ALICE-RAMONA FESTIVALUL INTERNAÚIONAL
MOZARTISSIMO

26 M 2014 07918 20/11/2014 ADVANCED MANAGEMENT
S.R.L.

RICH GIRLS-luxury feelings

27 M 2014 07919 20/11/2014 S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. VALROM INDUSTRIE

28 M 2014 07920 20/11/2014 S.C. ONYCHERI S.R.L. Story pub & restaurant

29 M 2014 07921 20/11/2014 S.C. LUXURY FURNITURE S.R.L. DIVANI & SOFA'

30 M 2014 07922 20/11/2014 CHEMICAL BROTHERS IMP-EXP
S.R.L.

Perla sp|l|torie cur|Û|torie

31 M 2014 07924 20/11/2014 CASIDRA MANAGEMENT S.R.L. MULTIHUB

32 M 2014 07925 20/11/2014 S.C. HYDROCOLOR S.R.L. HYDROCOLOR

33 M 2014 07926 20/11/2014 SELFY SECURITY GUARD S.R.L. SELFY SECURITY GUARD
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(210) M 2014 07855
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Recuperare

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
446C), albastru (Pantone 660C), grena
(Pantone 216C), verde (Pantone
367C), galben (Pantone 124C), mov

  
(531) Clasificare Viena:250725; 260116;

270502; 270515; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; carduri (tipizate), cataloage,
fluturaşi publicitari, articole de birou, hârtie
pentru electrocardiograf.
35 Difuzare de anunţuri publicitare; publicare
de texte publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); publicitate; publicitate
radiofonică; publicitate televizată; afişaj
(publicitate); pregătirea de texte publicitare,
publicarea textelor publicitare, publicitate
inclusiv prin corespondenţă, publicitate
on-line, redactarea de texte publicitare.
44 Servicii medicale - centre de sănătate,
servicii ale clinicilor medicale, asistenţă

medicală, îngrijire medicală, terapie fizică,
fizioterapie, servicii de terapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07856
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Sport
(591) Culori revendicate:gri închis (pantone

446C), albastru (pantone 660C),
vişiniu (pantone 216C), verde
(pantone 367C), roşu (pantone red
032C), galben (pantone 124C), mov

  
(531) Clasificare Viena:250725; 260116;

270502; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie,
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); clişee, carduri (tipizate),
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cataloage, fluturaşi publicitari, articole de
birou, cu excepţia mobiliei.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului: şepci,
tricouri, cozoroace de şepci tricouri cu mânecă
scurtă, halate de baie; sandale de baie; papuci
de baie; căşti de baie; slipuri de baie, ghete de
sport, ghete de schi, pantofi de fotbal, tricouri
de sport, pantofi de sport, îmbrăcăminte
pentru ciclişti; pantofi pentru gimnastică;
bentiţe (îmbrăcăminte). 
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase: biciclete fixe pentru exerciţii,
mingi pentru jocuri; extensoare (aparate de
exerciţii), aparate pentru exerciţii fizice (cu
excepţia celor de uz medical). 
35 Difuzare de anunţuri publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; difuzare de material publicitar
(broşuri, prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate
televizată; afisaj (publicitate), publicarea
textelor publicitare, publicftate inclusiv prin
corespondenţa, publicitate on-line, redactarea
de texte publicitare. 
41 lnstruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale: servicii de club (amuzament sau
educative), antrenament, organizarea
compet i ţ i i lor  spor t ive ,  sus ţ inerea
antrenamentelor de fitness, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness),
educaţie fizică, închirierea echipamentelor
sportive, cu excepţia vehiculelor; închirierea
terenurilor de sport; închirierea terenurilor de
tenis; servicii de campinguri de vacanta;
servicii ale instructorilor personali; închirierea
echipamentelor de jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07857
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Fun

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
446C), albastru (pantone 660C),
vişiniu (pantone 216C), verde
(pantone 367C), roşu (pantone RED
032C), galben (pantone 124C), mov

  
(531) Clasificare Viena:250725; 260116;

270502; 270515; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale de instruire; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); clişee, carduri (tipizate), cataloage,
fluturaşi publicitari, articole de birou.
25 Articole de îmbrăcaminte şi încălţăminte
articole pentru acoperirea capului: şepci,
tricouri, cozoroace de şepci. 
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
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in alte clase: pistoale cu aer (jucării), baloane,
mingi pentru jocuri, pălării din hârtie pentru
petreceri, înotătoare, fileuri de tenis.
35 Difuzare de anunţuri publicitare; difuzare
de material publicitar (broşuri, prospecte,
imprimante, eşantioane); publicitate;
publicitate radiofonică; publicitate televizată;
afisaj (publicitate); publicitate inclusiv prin
corespondenţă, publicitate on-line, redactarea
de texte publicitare.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale: furnizarea serviciilor de amuzament,
parcuri de amuzament, distracţii, închirierea
echipamentelor de jocuri; organizarea
competiţiilor educaţionale sau de
amunzament; planificarea petrecerilor
(distracţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07858
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Spa&Wellness

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
446C), albastru (pantone 660C),
vişiniu (pantone 216C), verde
(pantone 367C), roşu )pantone RED
032C), galben (pantone 124C), mov

  

(531) Clasificare Viena:250725; 260116;
270502; 270515; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); clişee, carduri
(tipizate), cataloage, fluturaşi publicitari,
articole de birou, cu excepţia mobilei.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capuiui: sepci,
tricouri, cozoroace de şepci, halate de baie,
papuci de baie, căşti de baie; slipuri de baie,
costume de baie.
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase.
35 Difuzare de anunţuri publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; paginare în scopuri
publicitare; publicare de texte publicitare;
difuzare de material publicitar (broşuri,
prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate
t e l e v i z a t ă ;  a f i s a j  ( p u b l i c i t a t e )
pregatireadetextepublicitare, publicarea
textelor publicitare, publicitate inclusiv prin
corespondenţă, publicitate on-line, redactarea
de texte publicitare.
44 Servicii de igiena corporală şi de frumuseţe
pentru oameni: servicii de aromaterapie,
saloane de frumuseţe, servicii de coafor,
servicii ale spa-urilor, manichiură, masaj,
servicii de saună; servicii de solar, băi turceşti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07859
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Clinic

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
446C), albastru (pantone 660C),
vişiniu (pantone 216C), verde
(pantone 367C), roşu (pantone RED
032C), galben (pantone 124C)

  
(531) Clasificare Viena:250725; 260116;

270502; 270515; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; carduri (tipizate), cataloage, fluturaşi
publicitari, articole de birou, hârtie pentru
electrocardiograf.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
uniforme, halate.
35 Difuzare de anunţuri publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale;
difuzarea de materialpublicitar(broşuri,
prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate

inclusiv prin corespondenţă, publicitate
on-line, redactarea de texte publicitare. 
44 Servicii medicale - servicii ale clinicilor
medicale, stomatologie, servicii de asistenţă
medicală, centre de sănătate, asistenţă
medicală, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07860
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria Aqua

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
446C), albastru (pantone 660C),
vişiniu (pantone 216C), verede
(pantone 367C), roşu (pantone RED
032c), galben (pantone 124C), mov

  
(531) Clasificare Viena:250725; 260116;

270502; 270515; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale plastice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 20/11/2014

7

ambalaj (necuprinse în alte clase); clişee,
carduri (tipizate), cataloage, fluturaşi
publicitari, articole de birou, cu excepţia
mobiliei.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului: şepci,
tricouri, cozoroace de şepci, halate de baie,
papuci de baie, căşti de baie, slipuri de baie,
costume de baie, şorţuri de baie.
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase: colaci de salvare, veste de
salvare, plăci de înot, înotătoare.
35 Difuzare de anunţuri publicitare; difuzare
de material publicitar (broşuri, prospecte,
imprimante,eşantioane); publicitate;
publicitate radiofonică; publicitate televizată;
afisaj (publicitate); publicitate inclusiv prin
corespondenţă, publicitate on-line, redactarea
de texte publicitare.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale: organizarea competiţiilor sportive,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), educaţie fizică, închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07862
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ARIA CLINIC S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Aria
(591) Culori revendicate:gri închis (pantone

446C), albastru (pantone 660C),

vişiniu (pantone 216C), verde
(pantone 367C), roşu (pantone RED
032C), galben (pantone 124C), mov

  (531) Clasificare Viena:250725; 260116;
270502; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie;
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); clişee, carduri (tipizate),
cataloage, fluturaşi publicitari, articole de
birou.
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase.
35 Difuzare de anunţuri publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; difuzare de material publicitar
(broşuri, prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate
televizată; afisaj ((publicitate); pregătirea de
t e x t e  p u b l i c i t a r e ,
p u b l i c a r e a t e x t e l o r p u b l i c i t a r e ,
publicitateinclusivprincorespondenţă ,
publicitateon-line, redactarea de texte
publicitare. 
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale: organizarea competiţiilor sportive,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), educaţie fizică, închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor.
43 Restaurante; cazare temporară: restaurante
cu autosevire, snack-baruri, hoteluri, pensiuni.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07905
(151) 20/11/2014
(732) S.C. PANGRAM S.A., Str. Timişorii

nr. 4, Jud. Caraş Severin, 320232,
REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)

Bănăţeana

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben,
crem, maro, portocaliu

(531) Clasificare Viena:050702; 250119;
270502; 270508; 290115;  

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

30 Paste alimentare; paste preparate; paste
uscate; paste congelate; paste făinoase
umplute; paste alimentare făinoase; alimente
din paste făinoase uscate; paste făinoase
alimentare pentru consum uman; orez; făină;
cereale; făină de cereale; preparate pe bază de
cereale; patiserie; specialitaţi de patiserie;
produse de patiserie; produse de cofetărie;
zahăr; drojdie; praf de copt; sare; muştar; oţet;
condimente; mirodenii; cafea; ceai; cacao;
sosuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07912
(151) 20/11/2014
(732) ASOCIATIA SPERANTA PENTRU

O VIATA NOUA, B-dul Regina
Elisabeta, nr. 45, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEATRUL ELISABETA TE
(591) Culori revendicate:alb, auriu, grena
 (531) Clasificare Viena:090110; 240115;

240117; 240905; 270501; 270522;
290113;  

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

41 Organizarea de spectacole în scopuri
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07906
(151) 20/11/2014
(732) VEDES VLAD-IOAN, Bdul. Lacul

Tei nr. 119, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Gate1
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07897
(151) 20/11/2014
(732) S.C. KIA ROMAUTO S.R.L., Bd.

Aviatorilor nr. 17, Biroul nr. 2, sector
1, 011852, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

KRAF KIA ROMAUTO FINANCE
SERVICII FINANCIARE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290113;  

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

12 Automobile, camioane, autobuze,
microbuze, furgonete, vehicule terestre,
vehicule utilitare pentru sport, vehicule
electrice, caroserii pentru automobile, piese
structurale şi accesorii pentru automobile.
36 Servicii de finanţare, finanţarea
contractelor în rate, împrumuturi în rate,
împrumuturi financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07898
(151) 20/11/2014
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, sc. 5, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DETOXIMUN

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

3 Produse cosmetice; săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente dezinfectante, produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07899
(151) 20/11/2014
(732) S.C. EMMEBI CAMICERIA

S.R.L., Str. Libertăţii, nr. 0, bl. 10, ap.
27, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)
MAURO BASSETTI

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07902
(151) 20/11/2014
(732) S.C. PRINTECH COMPANY

S.R.L., Str. 14 Octombrie nr. 46,
judeţul Gorj, 210187, TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE CALCULATOARE
  
(531) Clasificare Viena:261108; 270502;

270511;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, 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; software de
calculator; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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 07903
(151) 20/11/2014
(732) MANDITA CRISTINEL, Str.

Malinului nr. 7, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

FHL SERVICE AUTOZON

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07908
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ÎŢI ARĂT CĂ POT!

(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
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07904
(151) 20/11/2014
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Speed Dial
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07920
(151) 20/11/2014
(732) S.C. ONYCHERI S.R.L., Str.

Nicolae Oncescu nr. 5, bl. C4, sc. 2,
ap. 17, judeţul Brăila, , IANCA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07921
(151) 20/11/2014
(732) S.C. LUXURY FURNITURE

S.R.L., Str. Constantin Brâncoveanu
nr. 102, parter, ap. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

DIVANI & SOFA'
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

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

clase:
20 Mobilă şi mobilier; canapele; oglinzi;
oglinzi (mobilier); cadre (rame); mobilier din
lemn; divane din lemn; dulapuri din lemn;
lemne de pat; rafturi din lemn (mobilier);
benzi de plută; trestie (materiale pentru
impletit); forme confecţionate din înlocuitori
ai lemnului pentru rame de tablou; rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă);
spumă de mare (material neprelucrat sau
parţial prelucrat); fildeş; stuf (material
neprelucrat sau parţial prelucrat); răchită;
mobilier din materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07922
(151) 20/11/2014
(732) C H E M I C A L  B R O T H E R S

IMP-EXP S.R.L., Str. Zalelor nr. 31,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Perla spălătorie curăţătorie

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:011521; 260116;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de spălătorie uscată, spălătorie de
maşini, închirierea de aparatură de curăţenie,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
curăţarea vehiculelor, reparaţii pentru
îmbrăcăminte, curăţarea scutecelor,
dezinfectare, curăţătorie uscată, întreţinerea,
curăţarea şi repararea blănurilor, servicii de
călcare a lenjeriilor, spălarea rufelor,
întreţinerea, curăţarea şi repararea articolelor
din piele, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, presarea articolelor de
îmbrăcăminte, restaurarea articolelor
vestimentare, repararea încuietorilor de
siguranţă, ascuţirea cuţitelor, curăţarea
vehiculelor, reparaţia încuietorilor, servicii de
curăţenie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07914
(151) 20/11/2014
(732) S.C. MASTER BET S.R.L., Calea

Bucure;tilor nr. 275-277, camera 11,
et. 1, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

TIP CASH worldwide

(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C), negru (pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:210301; 250703;

260416; 260422; 290112;  

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

16 Tipărituri şi publicaţii cu reprezentări de
reclame pentru sectorul jocurilor de noroc,
pariuri şi cazinouri; bilete de pariuri; broşuri,
carduri bonus şi bilete pentru pariuri (tipizate).
28 Aparate electrice, electronice şi
electromecanice pentru jocurile de bingo,
loterie, video loterie şi pentru agenţiile de
pariuri, în reţea sau independenţe; aparate cu
manetă electrice şi electropneumatice pentru
jocuri.
35 Publicitate; managementul afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; servicii

de birou cu excepţia celor în conexiune cu
domeniul asigurărilor.
41 Servicii oferite de cazinouri sau cazinouri
cu jocuri de noroc şi managementul lor,
precum şi managementul agenţiilor de
pariruri, sălilor de bingo şi/sau agenţiilor de
loterie, localurilor de jocuri de noroc şi jocuri
de amuzament tip arcade şi/sau cazinouri şi
platforme de pariuri online; organizarea şi
coordonarea evenimentelor culturale şi de
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07915
(151) 20/11/2014
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA, Str.

Armoniei, nr. 6A, ap. A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAGIUNEA V.I.P.P.-ALBA IULIA
UNICA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07910
(151) 20/11/2014
(732) S.C. STIKI CONCEPT S.R.L.,

Calea Moşilor nr. 274, bl. 18, sc. A, et.
2, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

UniversulTau.ro

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07924
(151) 20/11/2014
(732) CASIDRA MANAGEMENT S.R.L.,

Str. Aurel Vlaicu nr. 102, sector 2,
020093, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTIHUB
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07916
(151) 20/11/2014
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA, Str.

Armoniei, nr. 6A, ap. A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL PORŢELANULUI
ALB-ALBA IULIA UNICA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07917
(151) 20/11/2014
(732) IVAŞCU ALICE-RAMONA, Str.

Armoniei, nr. 6A, ap. A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
MOZARTISSIMO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07918
(151) 20/11/2014
(732) ADVANCED MANAGEMENT

S.R.L., Str. Trilului, nr. 55, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RICH GIRLS-luxury feelings
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07925
(151) 20/11/2014
(732) S.C. HYDROCOLOR S.R.L., Nr.

213, judeţul Timiş, , CĂRPINIŞ
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

HYDROCOLOR

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

  (531) Clasificare Viena:251225; 270502;
290115;  

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

35 Analiză  afacerilor comerciale;
administraţie comercială; administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul; gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07909
(151) 20/11/2014
(732) CASA LATINA EVENTS S.R.L.,

Bdul. Regina Maria nr. 45, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RE RESTAURANTUL ELISABETA

(591) Culori revendicate:galben, auriu, roşu
  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

240117; 240905; 270501; 270522;
290113;  

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

43 Servicii oferite de cafenele-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07919
(151) 20/11/2014
(732) S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.,

Bd. Preciziei nr.28, sector 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

VALROM INDUSTRIE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:241521; 270502;

270512; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07926
(151) 20/11/2014
(732) SELFY SECURITY GUARD

S.R.L., Com. Cocorăştii Mislii NR.
401, judeţul Prahova, , GORUNA
ROMANIA 

(540)

SELFY SECURITY GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:241511; 241521;

260116; 260121; 270502; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07911
(151) 20/11/2014
(732) TELEKOM ROMANIA MOBILE

COMMUNICATIONS S.A., Splaiul
Independenţei nr. 319G, Sema Park,
Atrium House, et. 1, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

My SmartZone

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, 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; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiuneaa afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07901
(151) 20/11/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CE VREI TU

  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


