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Cereri Mărci publicate în 30.01.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00426
23/01/2014 S.C. RARE FOODS S.R.L. RARE FOODS

2 M 2014
00427

23/01/2014 S.C. RARE FOODS S.R.L. C.A.P. GURBĂNEŞTI wwwcapg.ro

3 M 2014
00428

23/01/2014 S.C. DCN EU RETAIL S.R.L. DCNEU

4 M 2014
00429

23/01/2014 S.C. PRO IT CONSULTING
GROUP S.R.L.

Premium Players

5 M 2014
00430

23/01/2014 DUMITRESCU RADU ILIE RANDDER

6 M 2014
00431

23/01/2014 DUMITRESCU RADU ILIE PROSECCHERIA

7 M 2014
00432

23/01/2014 DUMITRESCU RADU ILIE STADIO

8 M 2014
00433

23/01/2014 BADARAU N IONEL PFA Branche GHIDUL OFERTELOR
TURISTICE

9 M 2014
00434

23/01/2014 STANESCU MARIUS CLAUDIU Blink

10 M 2014
00436

23/01/2014 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. TOP Mover

11 M 2014
00437

23/01/2014 ASOCIATIA TEATRUL DE ARTA
BUCURESTI

TEATRUL DE ARTĂ BUCUREŞTI

12 M 2014
00438

23/01/2014 DUNCA SILVIA DANIELA pc shop

13 M 2014
00439

23/01/2014 DOMOCOS STEFAN MIRCEA EXPERT IT

14 M 2014
00440

23/01/2014 DOMOCOS STEFAN MIRCEA PC BROKER

15 M 2014
00441

23/01/2014 DOMOCOS STEFAN MIRCEA EXPERT COMPANY GROUP

16 M 2014
00442

23/01/2014 S.C. GLOBAL CASH & CARY
S.R.L.

Toledo PIZZA & GRILL

17 M 2014
00443

23/01/2014 S.C. EURO BEST TEAM S.R.L. Euro Best Team training & consulting

18 M 2014
00444

23/01/2014 TEXTURA RO S.R.L. TEXTURA workwear fabrics
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19 M 2014
00445

23/01/2014 S.C. BMF MEDIFAB PROD
S.R.L.

STANCOSIMAGNE3 Reno Fix Dr.
CStan

20 M 2014
00446

23/01/2014 S.C. LICOFRIG S.R.L. Licofrig

21 M 2014
00447

23/01/2014 PFA PETRESCU GEORGIANA FUNKERS

22 M 2014
00448

23/01/2014 DL. NICHIFOR BOCA Fresh Organic Holly gifts from
nature!

23 M 2014
00449

23/01/2014 S.C. MAZAROM IMPEX S.R.L. MazaROM

24 M 2014
00450

23/01/2014 SMART BUSINESS PROJECTS
S.R.L.

SBP SMART BUSINESS
PROJECTS Consulting Services

25 M 2014
00451

23/01/2014 S.C. CGE ELECTRO
DISTRIBUTION S.R.L.

UNIQLINE

26 M 2014
00452

23/01/2014 NICOLAE MARIAN
VIERU CATALIN
CALOEANU CRISTIAN

TRUPA HAIDUCII

27 M 2014
00453

23/01/2014 S.C. ELISA SMART
COSMETICS S.R.L.

B BLAUMANN FOR YOUR HOME

28 M 2014
00454

23/01/2014 MAREŞ ŞTEFAN ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ

29 M 2014
00455

23/01/2014 MAREŞ ŞTEFAN CAMERA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ

30 M 2014
00456

23/01/2014 Anhui Jianghuai Automobile
Group Co., Ltd

31 M 2014
00457

23/01/2014 S.C. CROCO S.R.L. Croco Brezel Ring

32 M 2014
00458

23/01/2014 S.C. C&I SECURITATE ROM
S.R.L.

C&I SECURITATE ROM

33 M 2014
00459

23/01/2014 S.C. PICCOLO MONDO
TRADING S.R.L.

olio pizza e pasta

34 M 2014
00460

23/01/2014 HAMID NICOLA KATRIB H.N.K HAMID-NICOLA KATRIB

35 M 2014
00461

23/01/2014 S.C. CEDISAN HERBAL S.R.L. EQIGENO
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(210) M 2014 00450
(151) 23/01/2014
(732) SMART BUSINESS PROJECTS

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 145, sector 4,
040324, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SBP SMART BUSINESS PROJECTS
Consulting Services

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00438
(151) 23/01/2014
(732) DUNCA SILVIA DANIELA, Str.

Rovinari, nr. 30B, ap. 7, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

pc shop

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 260201;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00451
(151) 23/01/2014
(732) S . C .  C G E  E L E C T R O

DISTRIBUTION S.R.L., Aleea
Crăieşti nr. 6, bl. D41, sc. A, et. 1, ap.
5, camera 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNIQLINE

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmisia,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
echipamente pentru prelucrarea informaţiilor
şi calculatoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00439
(151) 23/01/2014
(732) DOMOCOS STEFAN MIRCEA,

B-dul Pandurilor nr. 1A/11, Jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

EXPERT IT

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

7 Distribuitoare automate.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 .

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00452
(151) 23/01/2014
(732) NICOLAE MARIAN, B-dul Theodor

Pallady nr. 25, bl. V11, sc. D, ap. 167,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VIERU CATALIN, Str. Livezilor nr.
15, bl. i, sc. 2, ap. 15, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(732) CALOEANU CRISTIAN, Str.
Grigore Alexandrescu, nr. 82, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUPA HAIDUCII

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00426
(151) 23/01/2014
(732) S.C. RARE FOODS S.R.L., Str.

Orăşeanului nr. 11, judeţul Călăraşi, ,
C O M U N A  G U R B ĂN E Ş T I
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RARE FOODS

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

(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii, gheaţă. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00440
(151) 23/01/2014
(732) DOMOCOS STEFAN MIRCEA,

B-dul Pandurilor nr. 1A/11, Jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

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

7 Distribuitoare automate.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 00427
(151) 23/01/2014
(732) S.C. RARE FOODS S.R.L., Str.

Orăşeanului nr. 11, judeţul Călăraşi, ,
C O M U N A  G U R B Ă N E Ş T I
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

C.A.P. GURBĂNEŞTI wwwcapg.ro

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

(531) Clasificare Viena:050917; 270501;
290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; mirodenii, gheaţă. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00441
(151) 23/01/2014
(732) DOMOCOS STEFAN MIRCEA,

B-dul Pandurilor nr. 1A/11, Jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

EXPERT COMPANY GROUP

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, mecanisme pentru

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 00453
(151) 23/01/2014
(732) S.C. ELISA SMART COSMETICS

S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 2,
Camera 1, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

B BLAUMANN FOR YOUR HOME

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare. 
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti din sticlă, ceşti
din porţelan, pahare din sticlă, pahare din
porţelan, farfurii din sticlă, farfurii din
porţelan, oale din inox, oale din aluminiu,
tigăi din aluminiu, tigăi din inox, tigăi cu
înveliş ceramic, tigăi cu înveliş neaderent,
oale cu înveliş ceramic, produse de uz casnic,
electrocasnice ( tocător electric, mixer,
toaster), aparate de masaj, ventilatoare,
tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe), cântar
digital, decoraţiuni din porţelan (bibelouri,
statuete, vaze, flori decorative), ornamente de
Crăciun, (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00428
(151) 23/01/2014
(732) S.C. DCN EU RETAIL S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 16, pavilion P7,
Stand A33, Judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

DCNEU

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;

preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; material
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Dezvoltare, organizare, promovarea
diverselor tipuri de pachete de servicii şi
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, lanţ de magazine, vânzare de
produse sub orice formă, organizarea de
evenimente cu scop comercial; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00454
(151) 23/01/2014
(732) MAREŞ ŞTEFAN, Str. Rozetului nr.

2A, sector 5, 051097, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 indivizilor;
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00455
(151) 23/01/2014
(732) MAREŞ ŞTEFAN, Str. Rozetului nr.

2A, sector 5, 051097, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMERA NAŢIONALĂ PENTRU
SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 00442
(151) 23/01/2014
(732) S.C. GLOBAL CASH & CARY

S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 508 B,
Jud. Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

Toledo PIZZA & GRILL

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

270508; 290113;  
(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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31 Cereale Şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00429
(151) 23/01/2014
(732) S.C. PRO IT CONSULTING

GROUP S.R.L., Str. Gaetano
Donizetti nr. 5, et. 3, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Premium Players

(591) Culori revendicate:alb, bleu
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00430
(151) 23/01/2014
(732) DUMITRESCU RADU ILIE, Str.

Măgura Vulturului nr. 64, bl. 117A,
sc. A, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RANDDER

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00443
(151) 23/01/2014
(732) S.C. EURO BEST TEAM S.R.L.,

Cale Moşilor nr. 296, Bl. 46, sc. 2, et.
8, ap. 69, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Euro Best Team training & consulting
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(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

(531) Clasificare Viena:260401; 270501;
290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00456
(151) 23/01/2014
(732) Anhui Jianghuai Automobile Group

Co., Ltd, 176 Dongliu Road, Baohe
District,, , Hefei City CHINA Anhui
Province

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:150717; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Automobile; autobuze; maşini sport;
camioane; vehicule electrice; cărucioare
elevatoare; furgonete; trenuri de maşini;
vehicule cu trei roţi; autocare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00431
(151) 23/01/2014
(732) DUMITRESCU RADU ILIE, Str.

Măgura Vulturului nr. 64, bl. 117A,
sc. A, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROSECCHERIA

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00432
(151) 23/01/2014
(732) DUMITRESCU RADU ILIE, Str.

Măgura Vulturului nr. 64, bl. 117A,
sc. A, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STADIO

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00457
(151) 23/01/2014
(732) S.C. CROCO S.R.L., Str. Slănicului

nr. 12, judeţul Bacău, 601110,
ONEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

Croco Brezel Ring

 
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de panificaţie, patiserie şi
cofetărie; produse pe bază de cereale, biscuiţi,
biscuiţi dulci, biscuiţi săraţi, biscuiţi tip petit
beurre, biscuiţi crocanţi (tip crackers), biscuiţi
cu cremă, covrigei (tip brezel), covrigei săraţi,
covrigei cu diferite arome, seminţe şi
condimente; produse făinoase de tip aperitiv,
snack-uri, produse făinoase de mici
dimensiuni cu diferite arome, seminţe şi
condimente, inclusiv produse făinoase de mici
dimensiuni cu sare, susan, mac, mac şi susan,
brânză, cu aromă de pizza; sticks-uri,
sticks-uri lungi; amestecuri de produse
făinoase de mici dimensiuni in forme variate
de prezentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00458
(151) 23/01/2014
(732) S.C. C&I SECURITATE ROM

S.R.L., Str. Traian nr. 51, judeţul
Constanţa, , HÂRŞOVA ROMANIA

(540)

C&I SECURITATE ROM

(591) Culori revendicate:albastru, gri
deschis, negru

(531) Clasificare Viena:230125; 270502;
270508; 290113;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de paza; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39  Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41  Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
securitate.
45  Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00433
(151) 23/01/2014
(732) BADARAU N IONEL PFA, Str.

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

(540)

Branche GHIDUL OFERTELOR
TURISTICE

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00445
(151) 23/01/2014
(732) S.C. BMF MEDIFAB PROD S.R.L.,

Calea Dudeşti nr. 188, bl. A, et. 1, ap.
6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STANCOSIMAGNE3 Reno Fix Dr.
CStan

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

(531) Clasificare Viena:050315; 270508;
270509; 270513; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de u]z medical,alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor,
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00459
(151) 23/01/2014
(732) S . C .  P I C C O L O  M O N D O

TRADING S.R.L. ,  Intrarea
Serdarului nr. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

olio pizza e pasta

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
verde deschis, negru, bej

(531) Clasificare Viena:050317; 050719;
260418; 270508; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00460
(151) 23/01/2014
(732) HAMID NICOLA KATRIB, Aleea

Slt. Adrian Cârstea nr. 3, bl. 33B, sc.
2, ap. 94, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

H.N.K HAMID-NICOLA KATRIB

(531) Clasificare Viena:270509; 270511;
270519;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00444
(151) 23/01/2014
(732) TEXTURA RO S.R.L., Str. Godeanu

nr. 3, ap. 20, Jud. Mureş, , TG.
MUREŞ ROMANIA 

(540)

TEXTURA workwear fabrics
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(591) Culori revendicate:alb, negru,
albastru, bleu

(531) Clasificare Viena:260116; 270501;
290112;  

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

24 Ţesături şi produse textile.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00434
(151) 23/01/2014
(732) STANESCU MARIUS CLAUDIU,

Str. Smeurei nr. 88, bl. PS 2010, SC.
B, et. 2, ap. 22, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Blink

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

250119; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00446
(151) 23/01/2014
(732) S.C. LICOFRIG S.R.L., Str. Timiş

nr. 66B, Jud. Braşov, 505600,
SĂCELE ROMANIA 

(540)

Licofrig

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
314)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290104;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00447
(151) 23/01/2014
(732) PFA PETRESCU GEORGIANA,

Aleea Buhusi, nr. 1, bl. 4, sc. 4, ap
191, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbracaminte, încaltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00461
(151) 23/01/2014
(732) S.C. CEDISAN HERBAL S.R.L.,

Str. Căpitan Ilie Birt nr. 23, camera 2,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

EQIGENO

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), negru

(531) Clasificare Viena:191104; 191109;
270501; 270512;  

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

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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, piine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de vânzare cu
amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00436
(151) 23/01/2014
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, 061072, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOP Mover

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00437
(151) 23/01/2014
(732) ASOCIATIA TEATRUL DE ARTA

BUCURESTI, Str. Sfântul Ştefan nr.
21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEATRUL DE ARTĂ BUCUREŞTI

 (531) Clasificare Viena:260418; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00448
(151) 23/01/2014
(732) DL. NICHIFOR BOCA, B-dul

Chimiei nr. 15, bl. D3, sc. B, et. 3, ap.
4, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

Fresh Organic Holly gifts from nature!

(591) Culori revendicate:verde (pantone
377C), maro (pantone 477C)

(531) Clasificare Viena:050311; 270508;
270509; 290112;  

(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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerer M|rci depuse în data de 23.01.2014

18

şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializarea produselor proprii
sau ale terţilor prin toate mijloacele posibile
adică atât prin magazine cât şi on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00449
(151) 23/01/2014
(732) S.C. MAZAROM IMPEX S.R.L.,

Str. Muşeteşti nr.20-22, sector 1,
014366, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z A M N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Aleea Trestiana nr. 4, bl.20, sc.B,
et. 7, ap.72, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

MazaROM

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


