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Publicate în 30.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02850
23/04/2014 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. Mrs SWEET

2 M 2014
02851

23/04/2014 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. Mr HUNGRY

3 M 2014
02852

23/04/2014 S.C. ASIL S.R.L. Passage

4 M 2014
02853

23/04/2014 S.C. GLORIA MARKET S.R.L. la Familia

5 M 2014
02864

23/04/2014 BARB ALICE-RAMONA ALBA IULIA UNICA

6 M 2014
02865

23/04/2014 BARB ALICE-RAMONA ORAŞUL MICA EUROPĂ

7 M 2014
02866

23/04/2014 BOLLINI TRADING LIMITED SPRNTZO

8 M 2014
02867

23/04/2014 FEDERATIA ECVESTRA
ROMANA

FEDERATIA ECVESTRA ROMANA

9 M 2014
02868

23/04/2014 FEDERATIA ECVESTRA
ROMANA

FER

10 M 2014
02869

23/04/2014 S.C. FRONT LINE MARKETING FRONT LINE MARKETING

11 M 2014
02870

23/04/2014 S.C. PENTALOG COMPUTERS
S.R.L.

TS TONER STAR

12 M 2014
02871

23/04/2014 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR Interactiv pentru Antreprenori

13 M 2014
02872

23/04/2014 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Asistentul financiar BCR

14 M 2014
02873

23/04/2014 TOPOLICEANU DANIEL SERAFIMI SI HERUVIMI

15 M 2014
02874

23/04/2014 S.C. DELTA SECURITY
CONSULTING S.R.L.

DELTA SECURITY & CONSULTING

16 M 2014
02875

23/04/2014 DOROBANŢU ANDREEA
ELENA

ANDREEA D

17 M 2014
02877

23/04/2014 KUBITECH S.R.L. frigotehnie.ro

18 M 2014
02878

23/04/2014 POLICLINICA VICTORIA S.R.L. POLICLINICA VICTORIA BENE
DIAGNOSCITUR BENE CURATUR
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2014
02879

23/04/2014 S.C. HD HORECA OPERATIV
S.R.L.

Queen Cafe

20 M 2014
02880

23/04/2014 S.C. HD HORECA OPERATIV
S.R.L.

QUEEN PUB

21 M 2014
02881

23/04/2014 ASOCIAŢIA ECOLOGIE
PENTRU VIITOR

Catalogul responsabilitatii sociale

22 M 2014
02882

23/04/2014 VISINEANU DANUT
VISINEANU ADRIAN VIOREL

FORMATIA VIS

23 M 2014
02883

23/04/2014 VISINEANU DANUT
VISINEANU ADRIAN VIOREL

TRUPA VIS

24 M 2014
02884

23/04/2014 MIRCEA DRAGOŞ-NICOLAE
MIRCEA IOANA-HONORINA

INTERBUG

25 M 2014
02885

23/04/2014 APOSTEANU TUDOR
ALEXANDRU

bio Burger

26 M 2014
02886

23/04/2014 DRAGOMIR MIHAI VALERIAN CENTRUL DE EXCELENŢĂ
CARDIO MIX Fitness Anti Aging
Concept

27 M 2014
02887

23/04/2014 HU YUCHUAN Motospeed

28 M 2014
02888

23/04/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K-Classic il meglio
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(210) M 2014 02852
(151) 23/04/2014
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26

Galaţi-Tg.Bujor, KM 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Passage

(591) Culori revendicate:roşu, galben, bleu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:080705; 080725;

110302; 110305; 110320; 270502;
270503; 290114;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, erbicide.
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 artist; pensule; maşini de scris şi

articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02853
(151) 23/04/2014
(732) S.C. GLORIA MARKET S.R.L.,

B-dul Coşbuc, nr. 98, et. 2, birou 4,
Jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

la Familia

(591) Culori revendicate:crem, maro
(531) Clasificare Viena:080101; 080103;

190112; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02850
(151) 23/04/2014
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., Sat

Costi str. Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1,
judeţul Galaţi, , COM. VANATORI
ROMANIA 

(540)

Mrs SWEET

(591) Culori revendicate:maro, galben, roşu
 (531) Clasificare Viena:040501; 040505;

050503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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 din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
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condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02851
(151) 23/04/2014
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., Sat

Costi str. Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1,
judeţul Galaţi, , COM. VANATORI
ROMANIA 

(540)

Mr HUNGRY

(591) Culori revendicate:maro, roşu, blue
 
(531) Clasificare Viena:040501; 040505;

110103; 110104; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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 din

cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02864
(151) 23/04/2014
(732) BARB ALICE-RAMONA, Str.

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

(540)

ALBA IULIA UNICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02865
(151) 23/04/2014
(732) BARB ALICE-RAMONA, Str.

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

(540)

ORAŞUL MICA EUROPĂ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02882
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(151) 23/04/2014
(732) VISINEANU DANUT, Str. Tudor

Arghezi nr. 2, bl. MS2, sc. A, ap. 27,
Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(732) VISINEANU ADRIAN VIOREL,
B-dul Libertăţii nr. 40, bl. A, sc. A, ap.
2, Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

FORMATIA VIS
  

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

41 Servicii muzicale specifice unei formaţii
muzicale, inclusiv interpretări artistice,
compoziţii muzicale, producţia de muzică şi de
spectacole, susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct.
42 Creare şi menţinere web site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02866
(151) 23/04/2014
(732) BOLLINI TRADING LIMITED,

THE HONK KONG SPECIAL
ADMINISTRATION REGION OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA, Success Comm. Bldg 6B,
251 Hennessy Road, ,  HONG-KONG

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

(540)

SPRNTZO
  

(531) Clasificare Viena:010102; 270502;
270503; 270507;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02883
(151) 23/04/2014
(732) VISINEANU DANUT, Str. Tudor

Arghezi nr. 2, bl. MS2, sc. A, ap. 27,
Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(732) VISINEANU ADRIAN VIOREL,
B-dul Libertăţii nr. 40, bl. A, sc. A, ap.
2, Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

TRUPA VIS
  

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

41 Servicii muzicale specifice unei formaţii
muzicale, inclusiv interpretări artistice,
compoziţii muzicale, producţia de muzica şi de
spectacole, susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct.
42 Creare şi menţinere web site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02867
(151) 23/04/2014
(732) F E D E R A T I A  E C V E S T R A

ROMANA, Str. Vasile Conta nr. 16,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

FEDERATIA ECVESTRA
ROMANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Articole de şelărie, bice şi îmbrăcăminte
pentru animale; apărătoare pentru ochi

(harnaşament); armături de şa; căpestre pentru
cai; cergi pentru cai; gâtare pentru hamuri la
cai; huse de şa pentru cai; şei pentru cai;
căpestre de antrenament pentru cai; căptuşeală
pentru şei de călărie; cravaşe pentru echitaţie;
cravaşe pentru jochei; curele de harnaşament;
garnituri de harnaşament; genţi sport de uz
general; genţi pentru şa; harnaşamente pentru
cai; potcoave pentru cai; protecţii pentru
copite; trăgători de şa; zăbale (harnaşament).
25 Îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor
ecvestre; articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie);
jachete de călărie; încălţăminte sport;
pantaloni pentru călărie; pantaloni stil călărie;
cizme de călărie; încălţăminte pentru călărie;
mănuşi pentru călărie.
35 Publicitate; inclusiv publicitate online în
reţele informatice; promovarea bunurilor şi
serviciilor pentru terţi prin găsirea de sponsori
care să asocieze bunurile şi serviciile lor cu un
program de acordare de premii, o competiţie
sportivă şi activităţi sportive; administrarea
magazinelor; administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice;
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale;
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet.
41 Organizare de competiţii sportive şi
concursuri ecvestre; furnizarea serviciilor de
amuzament; organizarea şi sustinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
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congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire); informaţii despre
posibilităţi de amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; informaţii despre educaţie;
informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament);
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); organizarea competiţiilor
sportive; furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade; concursuri cu cai; dresaj de cai;
închiriere de cai pentru recreere; coordonare de
curse de cai; furnizarea de instalaţii pentru
cursele de cai; furnizare de informaţii
referitoare la caii de curse; organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de
pariuri); cursuri interactive şi la distanţă
asigurate on-line printr-o conexiune de
telecomunicaţii sau printr-o reţea de
calculatoare sau asigurate pe alte căi;
organizare de pariuri pentru cursele de cai
(agenţie de pariuri); formare în dresaj de
animale; dresaj de animale pentru alte
persoane; şcoli de dresaj de animale;
organizare de competiţii recreative; organizare
de competiţii pentru divertisment; furnizarea
instalaţiilor pentru călărie; şcoli de călărie;
tabere pentru călărie; şcoli de dresaj de
animale; organizare de expoziţii de animale;
furnizare de servicii de exerciţii pentru
animale.
44 Servicii veterinare; asistenţă medicală
pentru animale; servicii de îngrijire a
animalelor; servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru animale; consultanţă
profesională în materie de servicii veterinare;
servicii de potcovit şi de întreţinere a copitelor
cailor; consiliere cu privire la creşterea
animalelor; servicii de spitalizare pentru

animale; servicii de testare a performanţelor
animalelor; creştere de cai de rasă; ferme
pentru cai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02884
(151) 23/04/2014
(732) MIRCEA DRAGOŞ-NICOLAE, Str.

Giacomo Puccini, nr. 1, et. 2, ap. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MIRCEA IOANA-HONORINA, Str.
Giacomo Puccini, nr. 1, sc. 1, et. 2, ap.
6, sector 2, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

INTERBUG
  

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

36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02877
(151) 23/04/2014
(732) KUBITECH S.R.L., Str. Socola nr.

57, bl. A1, tr. 1, parter, judeţul Iaşi,
700268, IAŞI ROMANIA 

(540)

frigotehnie.ro
  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02868
(151) 23/04/2014
(732) F E D E R A T I A  E C V E S T R A

ROMANA, Str. Vasile Conta nr. 16,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

FER

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030315;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Articole de şelărie, bice şi îmbrăcăminte
pentru animale; apărătoare pentru ochi
(harnaşament); armături de şa; căpestre pentru
cai; cergi pentru cai; gâtare pentru hamuri la
cai; huse de şa pentru cai; şei pentru cai;
căpestre de antrenament pentru cai; căptuşeală
pentru şei de călărie; cravaşe pentru echitaţie;
cravaşe pentru jochei; curele de harnaşament;
garnituri de harnaşament; genţi sport de uz
general; genţi pentru şa; harnaşamente pentru
cai; potcoave pentru cai; protecţii pentru
copite; trăgători de şa; zăbale (harnaşament).
25 Îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor
ecvestre; articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie);

jachete de călărie; încălţăminte sport;
pantaloni pentru călărie; pantaloni stil călărie;
cizme de călărie; încălţăminte pentru călărie;
mănuşi pentru călărie.
35 Publicitate; inclusiv publicitate online în
reţele informatice; promovarea bunurilor şi
serviciilor pentru terţi prin găsirea de sponsori
care să asocieze bunurile şi serviciile lor cu un
program de acordare de premii, o competiţie
sportivă şi activităţi sportive; administrarea
magazinelor; administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice;
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale;
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet.
41 Organizare de competiţii sportive şi
concursuri ecvestre; furnizarea serviciilor de
amuzament; organizarea şi sustinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire); informaţii despre
posibilităţi de amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; informaţii despre educaţie;
informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); organizarea
competiţiilor sportive; furnizarea serviciilor
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de amuzament de tip arcade; concursuri cu cai;
dresaj de cai; închiriere de cai pentru recreere;
coordonare de curse de cai; furnizarea de
instalaţii pentru cursele de cai; furnizare de
informaţii referitoare la caii de curse;
organizare de pariuri pentru cursele de cai
(agenţie de pariuri); cursuri interactive şi la
distanţă asigurate on-line printr-o conexiune de
telecomunicaţii sau printr-o reţea de
calculatoare sau asigurate pe alte căi;
organizare de pariuri pentru cursele de cai
(agenţie de pariuri); formare în dresaj de
animale; dresaj de animale pentru alte
persoane; şcoli de dresaj de animale;
organizare de competiţii recreative; organizare
de competiţii pentru divertisment; furnizarea
instalaţiilor pentru călărie; şcoli de călărie;
tabere pentru călărie; şcoli de dresaj de
animale; organizare de expoziţii de animale;
furnizare de servicii de exerciţii pentru
animale.
44 Servicii veterinare; asistenţă medicală
pentru animale; servicii de îngrijire a
animalelor; servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru animale; consultanţă
profesională în materie de servicii veterinare;
servicii de potcovit şi de întreţinere a copitelor
cailor; consiliere cu privire la creşterea
animalelor; servicii de spitalizare pentru
animale; servicii de testare a performanţelor
animalelor; creştere de cai de rasă; ferme
pentru cai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02885
(151) 23/04/2014
(732) A P O S T E A N U  T U D O R

ALEXANDRU ,  S t r .  Amira l
Constantin Balescu nr. 16, et. 1, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bio Burger

(591) Culori revendicate:maro închis, verde
 (531) Clasificare Viena:050314; 270509;

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02886
(151) 23/04/2014
(732) DRAGOMIR MIHAI VALERIAN,

Aleea Lunca Cernei, nr. 1, bl. A36, sc.
A, ap. 14, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE EXCELENŢĂ
CARDIO MIX Fitness Anti
Aging Concept

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020705; 020901;

270501; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02869
(151) 23/04/2014
(732) S.C. FRONT LINE MARKETING,

Str. Vasile Lascăr nr. 150, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

FRONT LINE MARKETING

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

 (531) Clasificare Viena:020701; 020723;
270501; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
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conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice. 
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02870
(151) 23/04/2014
(732) S.C. PENTALOG COMPUTERS

S.R.L., Str. Rovinari nr. 13A, judeţul
Dolj, 200533, CRAIOVA ROMANIA

(540)

TS TONER STAR
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270517;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de

protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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 mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02871
(151) 23/04/2014
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BCR Interactiv pentru
Antreprenori

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02872
(151) 23/04/2014
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., B-dul. Regina Elisabeta, nr. 5,
sector 3, 030016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Asistentul financiar BCR
 

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02873
(151) 23/04/2014
(732) TOPOLICEANU DANIEL, Bd.

Nicolae Titulescu nr. 121, bl. 2, sc. 4,
et. 8, ap. 154, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERAFIMI SI HERUVIMI
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02874
(151) 23/04/2014
(732) S .C.  DELTA SECURI TY

CONSULTING S.R.L., Str. C. A.
Rosetti nr. 17, biroul 201, campus 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DELTA SECURITY &
CONSULTING

(591) Culori revendicate:bordeaux, gri
  
(531) Clasificare Viena:260301; 261108;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02878
(151) 23/04/2014
(732) POLICLINICA VICTORIA S.R.L.,

Str. Negru Vodă nr. 4, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

POLICLINICA VICTORIA
BENE DIAGNOSCITUR BENE
CURATUR

 
(531) Clasificare Viena:040103; 241325;

270107; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor de igienă orală, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
publicitate şi vânzare prin toate mijloacele,
inclusiv prezentarea acestora on line prin
diferite mijloace şi prin intermediul unui site
web specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste produse;
conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; lanţuri de

magazine.
44 Servicii medicale inclusiv servicii de
stomatologie, cu activităţi specifice, cum sunt:
stomatologie, tehnică dentară, servicii
chirurgicale, implantologie, tratamente
stomatologice, asistenţă medicală; laborator
de radiologie dentară; servicii de imagistică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02875
(151) 23/04/2014
(732) DOROBANŢU ANDREEA ELENA,

Bd. Republicii nr. 141, bl. 31, sc. C1,
et. 8, ap. 31, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ANDREEA D
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02879
(151) 23/04/2014
(732) S.C. HD HORECA OPERATIV

S.R.L., B-dul Gării nr. 20, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Queen Cafe
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(591) Culori revendicate:vişiniu, galben-auriu

  (531) Clasificare Viena:240901; 240905;
250113; 260116; 270524; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02880
(151) 23/04/2014
(732) S.C. HD HORECA OPERATIV

S.R.L., B-dul Gării nr. 20, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

QUEEN PUB

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben-auriu
  
(531) Clasificare Viena:240901; 240905;

250113; 260116; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02881
(151) 23/04/2014
(732) A S O C I AŢ I A  E C O L O G I E

PENTRU VIITOR, Str. Alunişului
nr. 4, bl. 11a, sc. 2, et. 6, ap. 55 sector
4, 040745, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Catalogul responsabilitatii
sociale
 
(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.
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 02887
(151) 23/04/2014
(732) HU YUCHUAN, Str. Gherghiţei, nr.

1, bl. 94B, ap. 112, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Motospeed
 

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
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nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02888
(151) 23/04/2014
(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)

K-Classic il meglio
 

(531) Clasificare Viena:250119; 260418;
260725; 270501;  

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

30 Îngheţată; îngheţată, în particular îngheţată
pe bază de apă; serbeturi (îngheţată); deserturi
reci; iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri);
produse de cofetărie în formă îngheţată;
produse de cofetărie din îngheţată; amestecuri
pentru prepararea îngheţatei şi a produselor
din îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜


