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Cereri Mărci publicate în data de 29.08.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05288
22/08/2014 GRIGORIU ADRIAN BASARABIA e ROMÂNIA!

2 M 2014
05290

22/08/2014 GRIGORIU ADRIAN BASARABIA e ROMÂNIA!

3 M 2014
05291

22/08/2014 GRIGORIU ADRIAN BASARABIA e ROMÂNIA!

4 M 2014
05292

22/08/2014 GRIGORIU ADRIAN BASARABIA e ROMÂNIA!

5 M 2014
05293

22/08/2014 GRIGORIU ADRIAN BASARABIA E ROMANIA!

6 M 2014
05716

22/08/2014 ATANASIU-RĂDULESCU
ŞTEFAN-ALEXANDRU

PARTIDUL ROMÂNIA UNITA PRU

7 M 2014
05735

22/08/2014 S.C. PAEONIA BIO S.R.L. Paeonia... magia naturii

8 M 2014
05736

22/08/2014 COMPANIA ARTISTICA MIX
MUSIC SHOW S.R.L.

MIX MUSIC

9 M 2014
05738

22/08/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. WEEK-END ÎN FAMILIE

10 M 2014
05739

22/08/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DANSEAZĂ CU MINE

11 M 2014
05740

22/08/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DANSEAZĂ PRINTRE VISE

12 M 2014
05741

22/08/2014 MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED

Cirrus

13 M 2014
05742

22/08/2014 S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS
S.R.L.

ThinkFood

14 M 2014
05743

22/08/2014 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. SISSI

15 M 2014
05744

22/08/2014 S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS
S.R.L.

Point Connections

16 M 2014
05745

22/08/2014 S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE
S.R.L.

CORESI bucurie zi de zi

17 M 2014
05746

22/08/2014 S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE
S.R.L.

CORESI bucurie zi de zi

18 M 2014
05747

22/08/2014 S.C. ROTTA NATURA S.A. REUMAX
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2

19 M 2014
05748

22/08/2014 NEDELCU CALIN ALEXANDRU MONTEORU

20 M 2014
05749

22/08/2014 MERLA MIHAELA SHOESWITHAVIEW

21 M 2014
05750

22/08/2014 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. SISSI

22 M 2014
05751

22/08/2014 S.C. COMISION DIC S.R.L. NATURAL CONCEPT

23 M 2014
05752

22/08/2014 BĂSU MIHĂIŢĂ MOBIERA

24 M 2014
05753

22/08/2014 S.C. 313 SAFETY & SECURITY
& FIRE TRANNING S.R.L.

313 SSFT

25 M 2014
05754

22/08/2014 ETHOS HOUSE INVESTMENTS
S.A.

NAKED JEANS

26 M 2014
05755

22/08/2014 MAIOGA ANCA-RALUCA OPTIM PROJECT MANAGEMENT

27 M 2014
05756

22/08/2014 S.C. TOP GLOBUS CONNECT
S.R.L.

ZOOMJOBS

28 M 2014
05757

22/08/2014 S.C. BORNA ZERO S.R.L. BORNA ZERO

29 M 2014
05758

22/08/2014 S.C. BORNA ZERO S.R.L. FLOWER POWER VAMA VECHE

30 M 2014
05759

22/08/2014 S.C. BORNA ZERO S.R.L. ACOLO BAR

31 M 2014
05760

22/08/2014 VÂLCEANU
RAZVAN-GHEORGHE

RV Razvan Vâlceanu we speak
shirts

32 M 2014
05761

22/08/2014 BULANCEA MONICA ADELINA BURSA DE BRANDURI
www.bursamarci.ro Your brand,our
responsability.

33 M 2014
05762

22/08/2014 AUTOCORA S.R.L. AC AUTOCORA

34 M 2014
05763

22/08/2014 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Pentru constructori demni de
recunoştinţă

35 M 2014
05765

22/08/2014 PURATOS PROD S.R.L. Brutaria Altfel

36 M 2014
05766

22/08/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Prospeţime din România
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37 M 2014
05768

22/08/2014 S.C. FERMA MILI S.R.L. FERMA Mili

38 M 2014
05769

22/08/2014 S.C. FERMA MILI S.R.L. FERMA Mili

39 M 2014
05770

22/08/2014 S.C. FERMA MILI S.R.L. FERMA Mili

40 M 2014
05771

22/08/2014 S.C. LABORATOARELE
MERLIN S.R.L.

EDEN JUICE

41 M 2014
05772

22/08/2014 BRATU VIOREL MISS TANGA BLACK SEA

42 M 2014
05773

22/08/2014 S.C. MONDO DI PASTA S.R.L. frufru.fresh.natural.yummy. PPN
WATER
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(210) M 2014 05288
(151) 22/08/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, ap. 2-3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASARABIA e ROMÂNIA!

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05290
(151) 22/08/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, ap. 2-3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASARABIA e ROMÂNIA!
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

290114;  
(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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05291
(151) 22/08/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, ap. 2-3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASARABIA e ROMÂNIA!

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05292
(151) 22/08/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, ap. 2-3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASARABIA e ROMÂNIA!

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05293
(151) 22/08/2014
(732) GRIGORIU ADRIAN, Str. A. D.

Xenopol nr. 4, ap. 2-3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASARABIA E ROMANIA!

  
(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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05716
(151) 22/08/2014
(732) A T A N A S I U - RĂD U L E S C U

ŞTEFAN-ALEXANDRU, B-dul Iuliu
Maniu nr. 184A, bl. G2, sc. A, et. 1,
ap. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL ROMÂNIA UNITA PRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05765
(151) 22/08/2014
(732) PURATOS PROD S.R.L., Şoseaua

de Centură nr. 25, Judeţul Ilfov, ,
TUNARI ROMANIA 

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

(540)

Brutaria Altfel

(591) Culori revendicate:maro (pantone 498
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată
comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05755
(151) 22/08/2014
(732) MAIOGA ANCA-RALUCA, Str.

Col. Corneliu Popeia nr. 18, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTIM PROJECT MANAGEMENT

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260409;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de ierti
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05766
(151) 22/08/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr.
52A, ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Prospeţime din România

(591) Culori revendicate:verde, maro,
negru, galben, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 061909;

240723; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole şi forestiere
precum şi produse de acvacultură; fructe şi
legume proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05756
(151) 22/08/2014
(732) S.C. TOP GLOBUS CONNECT

S.R.L., Str. Simion Barnuţiu nr. 4,
Judeţul Buzău, 0120223, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

ZOOMJOBS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate online; servicii de
publicitate; publicitate şi reclamă; publicitate
prin bannere; promovarea afacerii
[publicitate]; publicitate şi marketing;
consultanţă privind publicitatea; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; servicii de consultanţă în
recrutare; publicitate pentru recrutare de
personal; consultanţă privind recrutarea de
personal; servicii publicitare privind
recrutarea de personal; furnizare de informaţii
privind recrutarea personalului; servicii de
intermediere de recrutare de personal;
consultanţă profesionala în afaceri; compilarea
informaţiilor în bază de date computerizate;
recrutare personal, agenţii de locuri de munca;
servicii de secretariat; furnizare de anunţuri
publicitare accesibile pe internet şi site-uri
web de internet; furnizarea de informaţii
online dintr-o bază de date computerizată şi a
informaţiilor de afaceri prin intermediul unui
site.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; servicii de
internet (furnizare, prelucrare şi asigurare de
module intercative pe site-uri web de pe
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internet); design, desene şi texte la comandă,
toate pentru compilarea de pagini web
pentru internet; creare, proiectare, redactare
şi actualizare de pagini web pentru terţi;
servicii de liste alfabetice şi tematice pentru
localizare de persoane, locuri, organizaţii,
numere de telefon, pagini web şi adrese de
postă electronică (creare şi menţinere site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05735
(151) 22/08/2014
(732) S.C. PAEONIA BIO S.R.L., Str.

Dumbrava Minunată nr. 1A, judeţul
Suceava, , FALTICENI ROMANIA

(540)

Paeonia... magia naturii

(591) Culori revendicate:verde închis,
verde deschis, alb

(531) Clasificare Viena:050314; 260406;
270501; 290112;  

(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. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05736
(151) 22/08/2014
(732) COMPANIA ARTISTICA MIX

MUSIC SHOW S.R.L., Str. Dr.
Grigore Ţăranu nr. 4, et. 1, ap. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MIX MUSIC
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
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compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
16 Albume; almanahuri; calendare;
cataloage; reviste; fotografii.
35 Publicitate; managementul activităţilor de
impresariat artistic; managementul afacerilor
pentru artişti; servicii de marketing.
41 Organizarea şi susţinerea concertelor;
editare de casete video; servicii de
compoziţii muzicale; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat);
închirierea echipamentului audio; închirierea
camerelor de filmat; închirierea de decoruri;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri; închirierea de înregistrari de
sunete; închirierea de camere video; servicii
de scenografie; producţia de spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05738
(151) 22/08/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WEEK-END ÎN FAMILIE

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

(531) Clasificare Viena:250113; 250125;
270502; 270508; 290113;  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,

materiale publicitare.
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 05739
(151) 22/08/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANSEAZĂ CU MINE

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
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.
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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 05740
(151) 22/08/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANSEAZĂ PRINTRE VISE

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
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 05741
(151) 22/08/2014
(732) M A S T E R C A R D

I N T E R N A T I O N A L
INCORPORATED, 2000 Purchase
Street, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

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

(540)

Cirrus

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260104; 270524;

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

clase:
9 Hardware şi platforme software de
calculator pentru facilitarea şi administrarea
plăţilor, operaţiuni bancare, carduri de credit,
carduri de debit, carduri de plată, bancomat,
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valoare stocată, transfer electronic de
fonduri, plăţi electronice, procesare şi
transmitere electronică de date de plată a
facturilor, servicii de plată în numerar,
servicii de autentificarea tranzacţiei, rutare,
servicii de autorizare şi decontare, detectarea
şi controlul fraudelor, servicii de recuperare
în caz de dezastru şi servicii de criptare;
aparate şi instrumente ştiinţifice; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat; echipamente de
prelucrare a datelor; calculatoare; hardware
de calculator, software de calculator şi
programe de calculator; aparate şi
instrumente de telecomunicaţii şi electrice, şi
anume, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea de date,
inclusiv sunete şi imagini; maşini de
contabilitate; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea de date, inclusiv
sunete şi imagini; suporturi de înregistrare
magnetice; aparate pentru urmărirea,
gestionarea şi analiza conturilor financiare
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare; hardware şi software de
calculator, în special pentru dezvoltarea,
întreţinerea şi utilizarea reţelelor de
calculatoare locale şi cu arie largă; sisteme
de citire carduri de memorie şi sisteme de
citire a datelor din memorie, inclusiv
memorii cu circuite integrate şi memorii de
carduri bancare; publicaţii electronice
descărcabile; aparate de tipărire inclusiv
aparate de tipărire pentru sistemele de
prelucrare a datelor şi a sistemelor de
tranzacţii financiare; bancomate şi automate
bancare pentru numerar pentru sucursale
bancare; codificatoare şi decodoare;
modemuri; hardware şi software de
calculator pentru a facilita tranzacţiile de
plată prin mijloace electronice; hardware de

calculator şi software de criptare, chei de
criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite
de către persoanele fizice, instituţiile bancare
şi financiare; carduri codificate magnetice şi
carduri care conţin un cip de circuit integrat
(carduri inteligente); carduri de securitate
codificate; carduri codificate cu caracteristici
de securitate pentru autentificare; carduri
codificate cu caracteristici de securitate pentru
identificare; carduri impregnate cu hologramă;
carduri de încărcare, carduri bancare, carduri
de credit, carduri de debit, carduri cu cip,
carduri cu valoare stocată, carduri electronice
de suport de date, carduri de plată şi carduri
de plată toate codificate; carduri bancare,
inclusiv carduri bancare tipărite şi carduri
bancare folosind memorii magnetice şi
memorii cu circuite integrate; cititoare de
carduri; cititoare carduri magnetice codificate,
carduri electronice de suport de date, cititoare
de carduri magnetice codificate, cititoare de
carduri electronice de suport de date, unităţi
de criptare electronice, hardware de
calculator, terminale de calculator, software
de calculator pentru utilizare în servicii
financiare, industria bancară şi de
telecomunicaţii; software de calculator
conceput pentru a permite cardurilor
inteligente să interacţioneze cu terminale şi
cititoare; cipuri de calculator încorporate în
telefoane şi alte dispozitive de comunicare;
echipament de telecomunicaţii; terminale de
tranzacţionare pentru puncte de vânzare şi
software de calculator pentru transmitere,
afişare şi stocare de tranzacţii, identificare şi
informaţii financiare utilizate în serviciile
financiare,  industri i le bancare ş i
telecomunicaţiilor; dispozitive de identificare
radiofrecvenţă (repetoare de impulsuri);
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aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de
încărcare, carduri bancare, carduri de credit,
carduri de debit şi carduri de plată; maşini de
distribuire de numerar; dispozitive periferice
de calculator şi produse electronice, şi
anume maşini de calculat, planificatorii de
buzunar, asistenţi personali digitali
(PDA-uri) şi alarme.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); caractere tipografice, forme de
tipar; publicaţii tipărite, pamflete, brosuri,
ziare, jurnale şi reviste, manuale, materiale
tipărite toate referitoare la domeniul bancar;
carduri de credit, carduri de debit, reviste.
35 Servicii de management de afaceri şi
servicii de consiliere; servicii de consultanţă
în marketing; servicii de cercetare de piaţă;
urmărire, analiză, prognoză şi raportare a
comportamentului de cumpărare a
deţinătorului de card; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora prin
intermediul unor recompense şi stimulente
generate în legatură cu utilizarea de credit,
de debit şi carduri de plată; administrare de
programe de fidelizare şi recompensare;
publicitate; administrarea afacerilor; lucrări
de birou; asistenţă comercială, industrială şi
în managementul afacerilor; estimări în
afaceri; servicii de consultanţă pentru
managementul afacerilor; studii de
marketing; informaţii statistice (de afaceri);
pregătire de extrase de cont; contabilitate;
cercetare de afaceri; relaţii publice;

publicarea de texte publicitare; emiterea de
pliante publicitare; servicii de vânzare cu
amănuntul furnizate prin mijloace de
telecomunicaţii mobile, în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate on-line, prin intermediul reţelelor
sau prin alte mijloace electronice, utilizând
informaţii digitalizate electronic în legatură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; gestionarea bazelor de date de
calculator; servicii de prelucrare a datelor şi
servicii de verificare a datelor; servicii de
stocare a datelor şi de recuperare; promovarea
concerte şi evenimente culturale ale altora,
organizarea de expoziţii cu scopuri comerciale
sau de publicitate; publicitate pentru transport,
călătorie, hoteluri, cazare, hrană şi mese,
sport, divertisment şi vizitarea obiectivelor
turistice, pentru servicii de agenţii de turism,
şi pentru informaţii cu privire la tarife, orare şi
metode de transport şi organizarea de
călătorii; furnizarea de informaţii cu privire la
achiziţionarea de bunuri şi servicii on-line
prin internet şi alte reţele de calculatoare;
servicii de magazie de date şi informaţii
privind profilul clientului; furnizarea de
informaţii şi servicii de consultanţă referitoare
la toate cele de mai sus.
36 Servicii financiare, şi anume servicii
bancare, servicii de card de credit, servicii de
card de debit, servicii de carduri de plată,
servicii de carduri pre-plătite oferite prin
carduri cu valoare stocată, tranzacţii
electronice de credit şi debit, servicii de plată
şi prezentare a facturilor, plata numerar,
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor,
servicii de acces depozit şi ATM, servicii de
autorizare şi decontare a tranzacţiilor,
reconciliere tranzacţie, gestionarea
numerarului, înfiinţarea şi decontarea de
fonduri consolidate, procesarea disputelor
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consolidate, servicii de depozit de date şi
informaţii despre profilul clientului, şi
servicii aferente de schimb, de acces, de
decontare şi depozitare şi servicii de mutare
de fonduri în domeniul cardurilor de plată,
servicii de procesare de plăţi electronice,
servicii de autentificare şi verificare a
tranzacţiei de plată, servicii de schimb de
valori, şi anume, tranzacţiile în numerar
electronice securizate şi transmisii
electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita
comerţul electronic, transferul electronic de
fonduri, oferind informaţii financiare, şi
anume date şi raporturi de carduri de credit
şi carduri de debit, gestionarea de
înregistrări financiare, servicii de transfer
electronic de fonduri şi servicii de schimb
valutar, servicii de evaluare şi gestionare
financiară a riscurilor pentru terţi în
domeniul creditelor de consum; diseminarea
de informaţii financiare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare,
informaţii financiare puse la dispoziţie prin
calculator prin intermediul unei reţele de
calculatoare securizate de informare şi
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
toate serviciile de mai sus; furnizarea de
servicii financiare pentru suportul serviciilor
de vânzare cu amănuntul furnizate prin
mijloace de telecomunicaţii mobile, şi
anume, servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor fără fir; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate on-line, prin
intermediul reţelelor electronice; analiză
financiară şi consultanţă; servicii de
asigurare; afaceri financiare, afaceri
monetare; servicii financiare; servicii
bancare şi de credit; furnizarea de card de
credit, card de debit, carduri de plată şi
servicii de carduri preplătite cu valoare

stocată; servicii bancare, de plată, de credit, de
debit, de plată, de plată numerar, servicii de
acces la depozit cu valoare stocată; servicii de
plată de facturi; servicii de card de credit, card
de debit, card de plată, de carduri pre-plătite şi
servicii de carduri cu valoare stocată; servicii
de verificare a cecurilor şi servicii de încasare
a cecurilor; servicii ATM; procesarea
tranzacţiilor financiare, atât on-line, prin
intermediul unei baze de date de calculator
sau prin intermediul telecomunicaţiilor şi la
punctul de vânzare; servicii de procesare a
tranzacţiilor financiare de către deţinătorii de
carduri prin bancomate; furnizarea de detalii
de balanţă, depuneri şi retrageri de bani pentru
deţinătorii de carduri prin intermediul
bancomatelor; servicii decontare financiare şi
servicii de autorizare financiară în legatură cu
procesarea de tranzacţii de plată financiară;
servicii de asigurare de călătorie; emiterea şi
încasarea de cecuri de călătorie şi vouchere de
călătorie; servicii de autentificare plătitor;
verificarea informaţiilor financiare;
întreţinerea înregistrărilor financiare; servicii
electronice de transfer de fonduri şi de schimb
valutar; servicii de plată la distanţă; servicii de
portmoneu electronic cu valoare stocată,
servicii de furnizare de transfer electronic de
fonduri şi de monedă, servicii de plăţi
electronice, servicii de cartele telefonice
preplătite, servicii de plăţi în numerar şi
servicii de autorizare şi decontare a
tranzacţiilor; furnizarea de servicii de debit şi
de credit prin intermediul unor dispozitive de
identificare a frecvenţei radio (repetoare de
impulsuri); furnizarea de servicii de debit şi de
credit prin intermediul dispozitivelor de
comunicare şi de telecomunicaţii; servicii de
verificare a cecurilor; servici de emisiune şi
încasare toate cu privire la cecuri de călătorie
şi vouchere de călătorie; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in data de 22/08/2014

15

vânzare cu amănuntul furnizate prin
mijloace de telecomunicaţii mobile, inclusiv
servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor fără fir; procesarea
tranzacţiilor de credit şi de debit prin telefon
şi prin link-ul de telecomunicaţii; furnizarea
de servicii financiare pentru suportul
serviciilor de vânzare cu amănuntul furnizate
on-line, prin intermediul reţelelor sau alte
mijloace electronice, utilizând informaţii
digitalizate electronic; servicii de schimb de
valori, şi anume, schimbul securizat de
valoare, inclusiv în numerar electronic, prin
intermediul reţelelor de calculatoare
accesibile prin intermediul cardurilor
inteligente; servicii de plată a facturilor
furnizate prin intermediul unui site web;
servici bancare on-line; servicii financiare
furnizare prin telefon şi prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare sau
internet; furnizarea de servicii financiare
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau internet; servicii imobiliare;
servicii de proprietate imobiliară; evaluări
imobiliare; managementul investiţiilor
imobiliare; servicii de investiţii imobiliare;
servicii de asigurare imobiliară; asigurare
pentru proprietarii de proprietăţi; servicii de
asigurare cu privire la proprietate; finanţare
imobiliară; brokeraj imobiliar; expertize
imobiliare; servicii de agenţii imobiliare;
evaluări de bunuri imobiliare; administrare
de bunuri imobiliare; administrarea
afacerilor financiare legate de bunuri
imobiliare; furnizarea de credite imobiliare;
servicii de finanţare legate de dezvoltare
imobiliară; servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar; servicii financiare legate
de proprietăţi imobiliare şi construcţii;
servicii financiare pentru achiziţionarea de
bunuri imobiliare; organizarea unor acorduri
de imprumut garantate cu bunuri imobiliare;

organizarea de coproprietate de bunuri
imobiliare; aranjarea furnizării de finanţare
pentru procurarea imobilului; asistenţă în
domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare;
investiţii de capital în domeniul imobiliar;
servicii de investiţii imobiliare comerciale;
servicii financiare referitoare la achiziţionarea
de proprietăţi; servicii financiare legate de
vănzarea de proprietăţi; evaluare financiară a
proprietăţilor funciare absolute (financial
valuation of freehold property); evaluare
financiară a proprietăţlor închiriate;
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare; intermediere de contracte de
arendare de bunuri imobiliare; leasing de
proprietăţi; leasing de proprietăţi imobiliare
leasing de proprietăţi funciare absolute;
servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare; evaluare
de proprietate; managementul portofoliului de
proprietate; management de proprietate;
servicii de consiliere cu privire la deţinerea de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere cu
privire la evaluarea imobiliară; servicii de
consultanţă în materie imobiliară pentru
corporaţii; servicii de informare computerizate
cu privire la bunuri imobiliare; servicii de
consultanţă cu privire la bunuri imobiliare;
furnizarea de informaţii în legatură cu
proprietăţi imobiliare; furnizarea de informaţii
cu privire la piaţa imobiliară; servicii de
cercetare cu privire la achiziţia de bunuri
imobiliare; servicii de cercetare cu privire la
selectarea bunurilor imobiliare; finanţare
ipotecară şi securizarea activelor; servicii de
consultanţă cu privire la soluţiile de plată,
servici bancare, servicii card de credit, servicii
card de debit, servici carduri de plată şi
servicii ATM.
38 Telecomunica ţ i i ;  se rv ic i i  de
telecomunicaţii mobile; servicii de
telecomunicaţii bazate pe internet; servicii de
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comunicaţii de date; servicii de transmisie
electrică de date prin intermediul unei reţele
globale de procesare de date la distanţă,
inclusiv prin internet; servicii pentru
transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare; transmisie
de date prin intermediul prelucrării
electronice de imagini prin conexiune
telefonică; poşta electronică, servicii de
trimitere şi primire a mesajelor; serviciile de
d i f u z a r e ;  a s i g u r a r e a  a c c e s u l u i
multi-utilizator la o reţea de informaţii
computerizată securizată pentru transferul şi
diseminarea unei game de informaţii în
domeniul serviciilor financiare; leasing de
timp de acces la o bază de date
computerizată.
39 Transport; organizarea de croaziere;
închiriere de maşini; închirierea de locuri de
parcare; livrarea de mărfuri; depozitare de
mărfuri; transportul de mărfuri; împachetare
şi ambalare de mărfuri; livrare de colete;
distribuire de colete; ambalare şi depozitare
de mărfuri; servicii de mutare; organizarea
de excursii; servicii de agenţie de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare;
servicii de curieri pentru călătorii; servicii de
ghid pentru călătorii; rezervări pentru
călătorii; servicii de însoţire de călători;
servicii de transport de călători; organizarea
de călătorii; servicii de rezervare pentru
călătorii şi pentru transport.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de design,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
de hardware şi software de calculator;
servicii hardware de calculator şi servicii de
consultanţă software; programare pentru
calculator; servicii de asistenţă şi consultanţă

pentru gestionarea sistemelor informatice, a
bazelor de date şi a aplicaţiilor; design grafic
pentru compilarea de pagini web pe internet;
informaţii referitoare la hardware sau software
de calculator furnizate on-line dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet;
crearea şi menţinerea site-uri web; găzduire a
site-urilor web ale altora; crearea de pagini
web; proiectarea, crearea şi găzduirea de
site-uri web comerciale; proiectarea, crearea şi
găzduirea de site-uri web de plată a facturilor;
servicii de calculator şi internet şi anume,
furnizarea unei baze de date electronice
on-line printr-o reţea globală de calculatoare
în domeniul autentificării şi verificării
identităţii; codificarea şi decodificarea de date
în domeniul informaţiilor financiare; servicii
de consultanţă tehnică în domeniul
programării de calculatoare, reţelelor
computerizate în domeniul financiar,
prelucrarea de date, siguranţa comunicaţiilor,
codarea şi decodarea de date şi siguranţă
reţelelor locale; diseminarea de informaţii
printr-o reţea globală de calculatoare
referitoare la software de calculator, hardware
de calculator, reţele computerizate financiare
şi reţele locale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05742
(151) 22/08/2014
(732) S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS

S.R.L., Str. Ienăchiţă Văcărescu nr.
22B, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ThinkFood

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05743
(151) 22/08/2014
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea
Anchor Plaza, corp C, et. 5, birou C2,
sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SISSI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ouă, lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05744
(151) 22/08/2014
(732) S.C. POINT PUBLIC AFFAIRS

S.R.L., Str. Ienăchiţă Văcărescu nr.
22B, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Point Connections
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
45 Servicii juridice; 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 05757
(151) 22/08/2014
(732) S.C. BORNA ZERO S.R.L.,

Comuna Limanu, str. Ion Creangă nr.
2C, Jud. Constanţa, , VAMA
VECHE ROMANIA 

(540)

BORNA ZERO

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05758
(151) 22/08/2014
(732) S.C. BORNA ZERO S.R.L.,

Comuna Limanu, str. Ion Creangă nr.
2C, Jud. Constanţa, , VAMA
VECHE ROMANIA 

(540)

FLOWER POWER VAMA VECHE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05759
(151) 22/08/2014
(732) S.C. BORNA ZERO S.R.L., Comuna

Limanu, str. Ion Creangă nr. 2C, Jud.
Constanţa, , VAMA VECHE
ROMANIA 

(540)

ACOLO BAR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05760
(151) 22/08/2014
(732) V Â L C E A N U

RAZVAN-GHEORGHE, Aleea
Dealul Măcinului nr. 1A, bl. 452, ap.
50, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RV Razvan Vâlceanu we speak shirts

(531) Clasificare Viena:270509; 270513; 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului; părţi şi accesorii ale tuturor
produselor menţionate anterior.
35 Servicii de vânzare online (magazin
online) a produselor din clasa 25.
42 Creare şi menţinere website specializat în
prezentarea şi comercializarea produselor
din clasa 25 (magazin online).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05761
(151) 22/08/2014
(732) BULANCEA MONICA ADELINA,

Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURSA DE BRANDURI
www.bursamarci.ro Your brand,our
responsability.

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260301;

260422; 261109; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Creare şi menţinere website propriu,
specializat în prezentarea şi comercializarea
serviciilor din clasele 35,45.
45 Servicii juridice, 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 05768
(151) 22/08/2014
(732) S.C. FERMA MILI S.R.L., Str.

Divertismentului nr. 1, et. 2, Judeţul
Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA 

(540)

FERMA Mili

(591) Culori revendicate:verde închis,
verde deschis, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:250720; 250721;

250722; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05762
(151) 22/08/2014
(732) AUTOCORA S.R.L., Str. Doctor

Stâncă, nr. 66, bl. M3, sc. A, Jud.
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

AC AUTOCORA

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

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

clase:
1 Îngrăşăminte pentru pământ.
12 Autovehicule; vehicule.
35 Servicii de vanzare cu ridicata în legaturĂ
cu utilaje agricole; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu utilaje agricole.
37 Service pentru vehicule, reparaţie,
întreţinere şi alimentare cu combustibil.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05769
(151) 22/08/2014
(732) S.C. FERMA MILI S.R.L., Str.

Divertismentului nr. 1, et. 2, Judeţul
Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA 

(540)

FERMA Mili

(591) Culori revendicate:verde închis,
verde deschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050702;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; 1servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05770
(151) 22/08/2014
(732) S.C. FERMA MILI S.R.L., Str.

Divertismentului nr. 1, et. 2, Judeţul
Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA 

(540)

FERMA Mili

(591) Culori revendicate:verde, galben,
maro

  
(531) Clasificare Viena:250720; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05763
(151) 22/08/2014
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A.,

Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea
B, et. 7şi 8, sector 1, 014459,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Pentru constructori demni de
recunoştinţă

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală şi bitum;
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05771
(151) 22/08/2014
(732) S.C. LABORATOARELE MERLIN

S.R.L., Str. Bisericii Romane nr. 88,
Judeţul Braşov, 500080, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

EDEN JUICE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05745
(151) 22/08/2014
(732) S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE

S.R.L., Piaţa Montreal nr. 10, World
Trade Center, Intrarea D, Biroul nr.
1.14, et. 1, sector 1, 011469,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORESI bucurie zi de zi

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in data de 22/08/2014

23

(210) M 2014 05746
(151) 22/08/2014
(732) S.C. IMMOCHAN IMOBILIARE

S.R.L., Piaţa Montreal nr. 10, World
Trade Center, Intrarea D, Biroul nr.
1.14, et. 1, sector 1, 011469,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORESI bucurie zi de zi

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2685C), violet (pantone 266C), roşu
(pantone 213C), galben (pantone
012C), verde (pantone 375C),
portocaliu (pantone 151C)

  
(531) Clasificare Viena:210117; 210125;

270501; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05772
(151) 22/08/2014
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS TANGA BLACK SEA

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05747
(151) 22/08/2014
(732) S.C. ROTTA NATURA S.A., Şos.

Brăilei, DN2B, km 8+900, judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(540)

REUMAX

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

5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; opet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05748
(151) 22/08/2014
(732) NEDELCU CALIN ALEXANDRU,

Str. Stanislav Cihoschi nr. 13, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MONTEORU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; opet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05773
(151) 22/08/2014
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

frufru.fresh.natural.yummy. PPN
WATER

(591) Culori revendicate:roz, alb
(531) Clasificare Viena:260422; 270501;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă; lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05749
(151) 22/08/2014
(732) MERLA MIHAELA, Str. Elev

Stefanescu nr. 13, bl. 451, sc. 1, ap. 26,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHOESWITHAVIEW

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05750
(151) 22/08/2014
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea
Anchor Plaza, corp C, et. 5, birou
C2, sector 6, 061331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SISSI

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 020301;

250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05751
(151) 22/08/2014
(732) S.C. COMISION DIC S.R.L., Str.

Ion Ionescu De La Brad, bl. A96, ap.
7, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

NATURAL CONCEPT

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite.
31 Produse agricole şi horticole.
33 Vin.
41 Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).
43 Alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05752
(151) 22/08/2014
(732) BĂSU MIHĂIŢĂ, Str. Cetăţuia nr.

5, bl. 787, sc. D, et. 2, ap. 9, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

MOBIERA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05753
(151) 22/08/2014
(732) S.C. 313 SAFETY & SECURITY

& FIRE TRANNING S.R.L., B-dul
Timişoara nr. 69A, bl. C13A, sc. A,
et. 4, ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

313 SSFT

(531) Clasificare Viena:270524; 270711; 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05754
(151) 22/08/2014
(732) ETHOS HOUSE INVESTMENTS

S.A., Str. Paleologu nr. 24, Subsol,
Camera 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NAKED JEANS

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului; articole de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi acoperăminte de
cap toate realizate din materiale de tip
jeans/blue-jeans sau de tip raiat; curele
(realizate inclusiv din materiale de tip
jeans/blue-jeans sau raiat); curele de ghete
(realizate inclusiv din materiale de tip
jeans/blue-jeans sau raiat); bretele pentru
îmbrăcăminte (realizate inclusiv din materiale
de tip jeans/blue-jeans sau raiat); cămăşi,
haine şi geci (toate realizate inclusiv din
materiale de tip jeans/blue-jeans sau raiat);
glugi (realizate inclusiv din materiale de tip
jeans/blue jeans sau raiat); jachete (realizate
inclusiv din materiale de tip jeansi/blue-jeansi
sau raiat); hanorace (realizate inclusiv din
materiale de tip jeans/blue-jeans sau raiat);
blugi (lungi sau scurţi); geci şi cămăşi de
blugi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a tuturor
produselor aflate în lista alfabetică a clasei
25 şi tuturor accesoriilor privind produsele
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi produselor
pentru acoperirea capului (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; vânzarea articolelor de
îmbrăcăminte, încălţăminte articolelor
pentru acoperirea capului (relizate inclusiv
din materiale tip jeans/blue-jeans sau de tip
raiat) precum şi a acesoriilor acestora (ca de

exemplu nasturi, şireturi, curele etc); vânzare
de blugi/geci de blugi, cămăşi de blugi;
publicitatea tuturor produselor aflate în lista
alfabetică a clasei 25 inclusiv prin mijloace
audio-video şi electronice, online, prin
internet, prin poştă electronică, prin
intermediul siteurilor web; publicitate
privind accesoriile de îmbrăcăminte
încălţăminte şi acoperăminte de cap (nasturi,
curele, şireturi) inclusiv prin mijloace
audio-video şi electronice, online, prin
Internet, prin poştă electronică şi prin
intermediul siteurilor web.

˜˜˜˜˜˜˜


