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Publicate în 30.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03582
23/05/2014 SPARK FINANCE S.R.L. NOBLE PROPERTIES

BUCHAREST

2 M 2014
03630

23/05/2014 S.C. TRIVAS GRUP S.R.L. TVG CONTER

3 M 2014
03635

23/05/2014 DX OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY S.R.L.

DX OPTOELECTRONIC

4 M 2014
03636

23/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. Super Puzzle

5 M 2014
03637

23/05/2014 S.C. EFES BEER S.R.L. SHERIFF'S BOURBON WHISKEY

6 M 2014
03638

23/05/2014 ANDREI SAMOIL ACADEMIA 1,61

7 M 2014
03639

23/05/2014 S.C. ARED MANAGEMENT S.A. ARED Apartamente inteligente

8 M 2014
03640

23/05/2014 S.C. LALA LUXURY BOUTIQUE
S.R.L.

LALA BOUTIQUE

9 M 2014
03642

23/05/2014 GHINESCU RADU MIHAI TanTastic Studio BRONZARE

10 M 2014
03643

23/05/2014 ŞERBAN LUMINIŢA Gume Auto

11 M 2014
03644

23/05/2014 ŞERBAN LUMINIŢA DEPOZITUL DE BATERII

12 M 2014
03645

23/05/2014 S.C. ERAN C.A.T.T. S.R.L. ERAN Passion for learning

13 M 2014
03646

23/05/2014 MUNICIPIUL SIGHISOARA

14 M 2014
03647

23/05/2014 EUDOCHIA HUTULEAC AMV Nails

15 M 2014
03648

23/05/2014 UNIVERSITATEA LUCIAN
BLAGA

UNIVERSITAS LUCIAN BLAGA
CIBINIENSIS MENS AGITAT
MOLEM

16 M 2014
03649

23/05/2014 S.C. TERAPIA S.A. KEBENE forte

17 M 2014
03650

23/05/2014 S.C. TERAPIA S.A. KEBENE extra

18 M 2014
03651

23/05/2014 S.C. VESTITI DI TENDEZA
S.R.L.

Avangarde Femme
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2014
03652

23/05/2014 MORUZ VALERIU bs brio sonores

20 M 2014
03653

23/05/2014 S.C. PROTECTOR GUARD
STAR S.R.L.

PROTECTOR GUARD STAR

21 M 2014
03655

23/05/2014 KOSON CREDIT I.F.N. S.R.L. Grupul Koson

22 M 2014
03656

23/05/2014 KOSON JUNIOR GRUP S.R.L. Kjr. gioielli

23 M 2014
03657

23/05/2014 EAST WEST IMPEX S.R.L. VINCA

24 M 2014
03658

23/05/2014 S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L. LEVIATAN MIND MATTER

25 M 2014
03659

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

INTERNATIONAL KEMPO
FEDERATION

26 M 2014
03660

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

EUROPEAN KEMPO FEDERATION

27 M 2014
03661

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

INTERNATIONAL MMA
FEDERATION

28 M 2014
03662

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

EUROPEAN MMA FEDERATION

29 M 2014
03663

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

CAMPIONATUL NATIONAL DE
KEMPO

30 M 2014
03664

23/05/2014 FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

LIGA PROFESIONISTA DE MMA -
ARTE MARTIALE MIXTE

31 M 2014
03665

23/05/2014 OBROCEA LUCIAN PERFECT PET

32 M 2014
03666

23/05/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

ECUADOR

33 M 2014
03667

23/05/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

GHANA

34 M 2014
03668

23/05/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

IVORY
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(210) M 2014 03582
(151) 23/05/2014
(732) SPARK FINANCE S.R.L., Str.

G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 16, cam
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOBLE PROPERTIES
BUCHAREST

(591) Culori revendicate:crem şi gri
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270511;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03630
(151) 23/05/2014
(732) S.C. TRIVAS GRUP S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 157B, Birou nr.
3, sector 4, 020276, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TVG CONTER

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03662
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

EUROPEAN MMA
FEDERATION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregătire sportivă;
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţia sportivă; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tipărite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03663
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

CAMPIONATUL NATIONAL
DE KEMPO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregătire sportivă;
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţia sportivă; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tipărite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03664
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

LIGA PROFESIONISTA DE
MMA - ARTE MARTIALE
MIXTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregătire sportivă;
antrenamente şi pregătirea jucătorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educaţia sportivă; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tipărite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03665
(151) 23/05/2014
(732) OBROCEA LUCIAN, Intr. Bârsei nr.

6, bl. G7, sc. 2, et. 4, ap. 76, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERFECT PET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide;
vitamine pentru animale; medicamente pentru
animale; sperma de animale; suplimente
alimentare pentru animale; zgărzi antipurici
pentru animale; antiparazitare (coliere - pentru
animale); zgărzi antiparazitare pentru animale;
stimulente alimentare pentru animale;
suplimente proteice pentru animale; preparate
farmaceutice pentru animale; prafuri antipurici
pentru animale; produse pentru îndepărtarea
animalelor; produse pentru spălarea
animalelor; ciment pentru copitele animalelor;
produse pentru îmbăierea animalelor;
suplimente minerale dietetice pentru animale;
suplimente alimentare antibiotice pentru
animale; feromoni pentru animale de
companie; aditivi medicinali pentru hrana
animalelor; suplimente medicinale pentru
hrana animalelor; tratamente (medicinale)
pentru pielea animalelor; preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; suplimente
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de minerale pentru hrana animalelor; produse
farmaceutice pentru îngrijirea pielii pentru
animale; preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale; băi cu
preparate pentru deparazitare pentru animale;
preparate pe bază de oligoelemente pentru
animale; suplimente pe bază de vitamine
pentru animale; ciment pentru fixarea
potcoavelor pe copitele animalelor.
16 Saci din hârtie pentru hrana animalelor;
scutece absorbante din celuloză şi hârtie
pentru animale de companie.
18 Piei de animale; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; îmbrăcăminte pentru animale;
articole de şelărie, bice şi îmbrăcăminte pentru
animale; zgărzi pentru animale; hamuri pentru
animale; lese din piele; piei de animale;
jambiere pentru animale; blănuri (piei de
animale);zgărzi pentru animale de companie;
măşti de muşte pentru animale; zgărzi
electronice pentru animale de companie;
zgărzi pentru animale de companie, care
conţin informaţii medicale.
27 Covoraşe pentru animale de companie;
pături pentru animale.
31 Animale vii; seminţe; alimente pentru
animale; malţ; malţ pentru animale; sare
pentru animale; făină pentru animale; mâncare
pentru animale; biscuiţi pentru animale;
animale de prăsilă; embrioni de animale;
animale de casă; hrană de animale pentru
înţărcarea animalelor; biscuiţi săraţi pentru
animale; urluială (hrană pentru animale);
alimente pentru animale marine; nutreţ
fortifiant pentru animale; nutreţ fortifiant
pentru animale; leguminoase (alimente pentru
animale); lucernă uscată pentru animale;
produse comestibile pentru animale; hrană
sintetică pentru animale; hrană mixtă pentru
animale; litiere pentru animale domestice;
animale acvatice comestibile (vii); materiale
pentru culcuşul animalelor; alge pentru hrana

animalelor; grăunţe pentru hrana animalelor;
produse pentru îngrăşarea animalelor;
preparate pentru hrana animalelor; mâncare
pentru animale de companie; hrană pentru
animale de companie; drojdie pentru nutreţ de
animale; paturi şi culcuşuri pentru animale;
turbă pentru culcuş de animale; băuturi pentru
animale de companie; prăjituri din cereale
pentru animale; bulgări de sare pentru
animale; turte de arahide pentru animale; făină
de arahide pentru animale; produse alimentare
măcinate pentru animale; alimente la conservă
pentru animale; alimente pentru animale de
fermă; drojdie uscată activă pentru animale;
litieră pentru cuştile de animale; organisme
pentru reproducere; tărâţe de orez (hrană
pentru animale); pastă de amidon (hrană
pentru animale); produse comestibile pentru
animale de companie; produsele alimentare şi
hrană pentru animale; hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat; obiecte
comestibile de mestecat pentru animale;
porumb pentru consum de către animale;
obiecte comestibile de mestecat pentru
animale; biscuiţi preparaţi din cereale pentru
animale; hrană de animale derivată din fân;
biscuiţi preparaţi din malţ pentru animale;
alimente pentru animale care dau lapte;
roşcove de Chile (alimente pentru animale);
reziduuri de distilerie (hrană pentru animale);
hrană de animale care conţine fân; hârtie
granulată pentru igiena animalelor domestice;
paie tăiate folosite pentru culcuş la animale;
alimente pentru animale, pe bază de lapte;
ovăz procesat pentru consum de către animale;
preparate din cereale fiind hrană pentru
animale; alimente pe bază de ovăz pentru
animale; alimente pe bază de lapte pentru
animale; hrană pe bază de cereale pentru
animale; praf de seminţe de ulei pentru
animale; ovăz pentru a fi consumaţi de
animale; produse comestibile de mestecat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 23.05.2014

7

pentru animale domestice; nisip pentru pisici
şi alte animale mici; proteine de grâu pentru
alimente; hrană de animale sub formă de nuci;
hrană de animale derivata din materie
vegetală; porumb (procesat) pentru consum de
către animale; lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale; hrană de animale sub formă
de granule; hrană de animale sub formă de
bucaţi; nisip aromat pentru animale de
companie (litieră); orez natural utilizat ca
furaj pentru animale; alimente care conţin
fosfat pentru hrănirea animalelor; culturi
conservate pe post de hrană pentru animale;
mălai pentru a fi consumat de către animale;
ovăz preparat pentru a fi consumat de
animale; scoarţă de copac utilizată ca litieră
pentru animale; oase comestibile şi sticksuri
pentru animale de casă; hârtie cu nisip pentru
animale de companie (litieră); seminţe
preparate pentru a fi consumate de animale;
produse din porumb pentru consum de către
animale; alimente pentru animale, care conţin
extracte din plante; făină din boabe de soia
(hrană pentru animale); biscuiţi dulci pentru a
fi consumaţi de animale; oase şi batoane de
mestecat pentru animale domestice; produse
din cereale pentru consum de către animale;
făină de ovăz pentru consum de către animale;
cereale procesate pentru a fi consumate de
animale; boabe procesate pentru a fi
consumate de animale; argila smectică pentru
utilizare ca litieră pentru animale; extracte din
drojdie pentru a fi consumate de animale;
înlocuitori de lapte pentru utilizare ca
alimente pentru animale; hrană de animale
derivată din fân uscat la aer; hrană de animale
care conţine fân uscat la aer; tablete de drojdie
pentru a fi consumate de animale; lână de
lemn pentru utilizare ca litieră pentru animale;
lână de lemn pentru utilizare ca aşternut
pentru animale; hrană la conservă care conţine
carne pentru animale tinere; prajituri de ovăz

pentru a fi consumate de animale; produse din
porumb (prelucrate) pentru consum de către
animale; reziduuri din tratarea grăunţelor de
cereale, pentru hrana animalelor; litieră pentru
animale, obţinută din silicat de calciu hidratat;
biscuiţi de ovăz pentru a fi consumaţi de
animale; hrană la conservă care consta din
carne pentru animale tinere; hrană pe bază de
sos de soia (hrană pentru animale); extracte de
malţ pentru a fi consumate de către animale;
reziduuri din tratarea malţului pentru utilizare
ca hrană de animale; hrană de animale care
constă în produse din seminţe de soia; hrană
sub formă de articole de ronţăit pentru
animale de companie; malţ continând
albumină pentru consumul la animale (nu de
uz medical).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
înfrumuseţare pentru animale; servicii de
igienă şi înfrumuseţare pentru animale;
ţesălarea animalelor; sterilizarea animalelor;
creşterea animalelor; toaletă animalelor;
îngrijirea animalelor; ţesălarea animalelor;
curăţarea animalelor; ferme de animale;
creşterea animalelor; asistenţă medicală
pentru animale; curăţarea animalelor de
companie; perierea animalelor de companie;
testarea genetică a animalelor; inseminarea
artificială a animalelor; îngrijire de animale de
companie; extracţie de spermă de animale;
servicii de spitalizare pentru animale; servicii
de tuns pentru animale; servicii de îngrijire a
animalelor; servicii de testare a
performanţelor animalelor; consiliere cu
privire la creşterea animalelor; consiliere cu
privire la hrănirea animalelor; servicii de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; servicii
de raţionalizare a alimentaţiei pentru animale;
saloane de îngrijire pentru animale de
companie; servicii de spitale pentru animale
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de companie; servicii de îngrijire a animalelor
de companie; distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor; servicii de consiliere cu
privire la îngrijirea animalelor de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03666
(151) 23/05/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

ECUADOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03667
(151) 23/05/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

GHANA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03668
(151) 23/05/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

IVORY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03644
(151) 23/05/2014
(732) ŞERBAN LUMINIŢA ,  Str.

Ajustorului nr. 10, bl. C1, et. 5, ap. 25,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEPOZITUL DE BATERII

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;

150701; 150709; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor de tipul baterii pentru
vehicule, pompe de aer, dispozitive anti-orbire
pentru vehicule, lanţuri antiderapante, alarme
anti-furt pentru vehicule, pneuri de
automobile, capote de automobile, sasiuri de
vehicule, caroserii de automobile, parasolare
adaptate pentru autovehicule, fusuri de osie,
osii pentru vehicule, greutăţi pneumatice de
echilibrare pentru roţile autovehiculelor, benzi
pentru butucurile de roată, bare de torsiune
pentru vehicule, garnituri de frâne pentru
vehicule, placuţe de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, bare de protecţie pentru
vehicule, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, anvelope, lanţuri

pentru vehicule pe doua roţi, brichete pentru
automobile, ambreiaje pentru vehicule
terestre, bare de direcţie pentru vehicule
terestre altele decât componentele de motoare,
convertizoare de cuplu pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, huse
pentru volan, huse pentru scaunele
vehiculelor, cricuri pentru vehicule pe doua
roţi, claxoane pentru vehicule pe doua roti,
frâne pentru vehicule pe două roţi, cadre
pentru vehicule pe doua roţi, ghidoane pentru
vehicule pe doua roţi, buturi pentru vehicule
pe două roţi, aparatoare de noroi pentru
vehicule pe două roţi, pompe pentru vehicule
pe două roţi, jante pentru vehicule pe două
roţi, şei pentru vehicule pe două roţi, spiţe
pentru vehicule pe două roţi, pneuri pentru
vehicule pe două roţi, semnalizatoare pentru
vehicule, uşi pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, transmisie pentru
vehicule terestre, angrenaje pentru vehicule pe
două roţi, harnaşament de siguranţă pentru
scaunele vehiculelor, ştergătoare de faruri,
tetiere pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, circuite hidraulice pentru vehicule,
camere de aer pentru pneuri, truse pentru
repararea camerelor de aer pentru pneuri,
oglinzi retrovizoare, motoare pentru vehicule
pe două roţi, dispozitive anti-derapante pentru
pneuri, pedale pentru vehicule pe două roţi,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţile maşinilor, furcheţi, centuri de
siguranţă, scaune ale vehiculelor, amortizoare
de şocuri pentru vehicule, arcuri tampon
pentru vehicule, semnalizatoare pentru
vehicule, huse pentru roata de rezervă,
spoilere pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, dispozitive de tractare pentru
vehicule, lanţuri şi arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, supape pentru pneuri, pentru
a permite clientilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
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en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.
37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03635
(151) 23/05/2014
(732) D X  O P T O E L E C T R O N I C

TECHNOLOGY S.R.L., Str. Nada
Florilor, nr. 6, bl. 6, et. 3, ap. 14,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DX OPTOELECTRONIC

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 03645
(151) 23/05/2014
(732) S.C. ERAN C.A.T.T. S.R.L., Str.

Nicolae Dimitri Cocea nr. 9, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 0 1 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

ERAN Passion for learning

(591) Culori revendicate:albastru închis
  
(531) Clasificare Viena:270315; 270502;

270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în particular: cursuri de
limbii străine, organizarea de examene şi
atestarea cunoştinţelor de limbi străine,
traduceri şi interpretariat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03653
(151) 23/05/2014
(732) S.C. PROTECTOR GUARD STAR

S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 47-49,
Imobilul Bloc LIRIC, parter, sc. C, ap.
11, sectorul 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROTECTOR GUARD STAR
  

(531) Clasificare Viena:010125; 040303;
040310; 230101; 240125; 241511;  

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

39 Servicii de transport securizat.
41 Educaţie, instruire în domeniul pazei şi
protectiei.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03646
(151) 23/05/2014
(732) MUNICIPIUL SIGHISOARA, Str.

Muzeului nr. 7, Judeţul Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:030102; 070101;

070510; 240109; 240111; 240118;
290114;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03636
(151) 23/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

Super Puzzle
  

(531) Clasificare Viena:210114; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocratiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03637
(151) 23/05/2014
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SHERIFF'S BOURBON
WHISKEY

(591) Culori revendicate:negru, galben,
roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240520;

250119; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 23.05.2014

14

(210) M 2014 03638
(151) 23/05/2014
(732) ANDREI SAMOIL, Str. Matei

Basarab, nr. 93, ap. 5, et. 1, sector 3,
030673, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA 1,61

(591) Culori revendicate:roşu, mov, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260303; 260304;

270501; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03655
(151) 23/05/2014
(732) KOSON CREDIT I.F.N. S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 8, sc. A, et. 3, ap.
11A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Grupul Koson

(591) Culori revendicate:auriu, maro
  
(531) Clasificare Viena:240501; 240502;

270315; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Activităţi de creditare (casa de amanet).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03639
(151) 23/05/2014
(732) S.C. ARED MANAGEMENT S.A.,

Str. Poetului nr. 1C, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

ARED Apartamente inteligente

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:260405; 270501;
270509; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03656
(151) 23/05/2014
(732) KOSON JUNIOR GRUP S.R.L.,

Str. Lotrioara nr. 13-15, bl. V41, sc. 1,
et. 5, ap. 26, Camera nr. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kjr. gioielli
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii.
35 Regruparea în avantajul terţilor pentru
bijuterii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03647
(151) 23/05/2014
(732) EUDOCHIA HUTULEAC, Str.

Tarinei nr. 47, Judeţul Suceava,
727360, MILISAUTI ROMANIA 

(540)

AMV Nails
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270510;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 03640
(151) 23/05/2014
(732) S.C. LALA LUXURY BOUTIQUE

S.R.L., Str. Jitia nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LALA BOUTIQUE
 

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbracaminte şi încaltaminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03657
(151) 23/05/2014
(732) EAST WEST IMPEX S.R.L., Sat

Carastelec nr. 604 judeţul Sălaj, ,
COM CARASTELEC ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VINCA

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270504;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), în
special vinuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor solicitateîn
clasa 33 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export.
39 Transport; ambalare, şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03658
(151) 23/05/2014
(732) S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.,

Str. Traian Popovici nr. 89, bl. B10,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

LEVIATAN MIND MATTER

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
mov, lila
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290115;  

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

35 Prezentarea produselor şi serviciilor prin
orice mijloace, pentru comercializare;
organizare de expoziţii, târguri cu scop
comercial sau publicitar, prezentări de
produse şi servicii prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse şi
servicii, permitând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin

alte mijloace de comunicaţii, servicii de
intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor comerciale;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori.
37 Consultaţii pentru construcţii; informaţii
legate de construcţii, servicii de instalare,
supervizarea construcţiei de clădiri.
42 Consultaţii arhitecturale; arhitectură;
consultanţă de software computerizat;
schiţarea construcţiilor; consultanţă în
domeniul economisirii energiei; design de
decoraţiuni interioare; proiectare industrială;
inginerie; protecţia mediului (cercetare în
domeniul); studii de proiecte tehnice,
programare computerizată , ridicări
topografice, expertizare, expertize
topografice, cercetare tehnică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03648
(151) 23/05/2014
(732) UNIVERSITATEA LUCIAN

BLAGA, Bd. Victoriei nr. 10, 550024,
SIBIU ROMANIA 

(540)

UNIVERSITAS LUCIAN
BLAGA CIBINIENSIS MENS
AGITAT MOLEM

(591) Culori revendicate:roşu, (pantone
1797), galben (pantone 7406), negru
(process black)

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

030724; 240105; 240109; 270112;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03659
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

INTERNATIONAL KEMPO
FEDERATION

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregatire sportiva;
antrenamente şi pregatirea jucatorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educatia sportiva; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tiparite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03660
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

EUROPEAN KEMPO
FEDERATION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregatire sportiva;
antrenamente şi pregatirea jucatorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educatia sportiva; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tiparite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03661
(151) 23/05/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KEMPO, Str. Padurea Craiului nr. 1,
bl. B2, sc. 3, ap. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI 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)

INTERNATIONAL MMA
FEDERATION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie, instruire,
antrenamente şi pregatire sportiva;
antrenamente şi pregatirea jucatorilor sportivi;
servicii şi activităţi sportive specifice;
organizarea şi producţia de turnee,
campionate, cupe, competiţii, concursuri,
evenimente şi gale sportive; servicii de
divertisment legate de sport; supervizare şi
arbitraj sportiv şi de evenimente sportive;
furnizarea de informaţii referitoare la sport şi
la educatia sportiva; publicare, inclusiv pe
internet, de reviste de specialitate, cărţi,
almanahuri, jurnale, texte, interviuri, opinii,
articole şi alte materiale tiparite în domeniul
sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03642
(151) 23/05/2014
(732) GHINESCU RADU MIHAI, Str. Lt.

Ionescu Baican nr. 45, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TanTastic Studio BRONZARE
  
(531) Clasificare Viena:240905; 250113;

250125; 270502; 270503; 270507;
270511; 270524;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03649
(151) 23/05/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

KEBENE forte
(591) Culori revendicate:gri, verde, albastru,

alb
 (531) Clasificare Viena:270514; 270524;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor  dăună toare;  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 23.05.2014

21

(210) M 2014 03643
(151) 23/05/2014
(732) ŞERBAN LUMINIŢA ,  Str.

Ajustorului nr. 10, bl. C1, et. 5, ap. 25,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Gume Auto

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040505;

150701; 150709; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor de tipul baterii pentru
vehicule, pompe de aer, dispozitive anti-orbire
pentru vehicule, lanţuri antiderapante, alarme
anti-furt pentru vehicule, pneuri de
automobile, capote de automobile, saşiuri de
vehicule, caroserii de automobile, parasolare
adaptate pentru autovehicule, fusuri de osie,
osii pentru vehicule, greutăţi pneumatice de
echilibrare pentru roţile autovehiculelor, benzi

pentru butucurile de roată, bare de torsiune
pentru vehicule, garnituri de frâne pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru vehicule,
saboti de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, bare de protecţie pentru
vehicule, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, anvelope, lanţuri
pentru vehicule pe două roţi, brichete pentru
automobile, ambreiaje pentru vehicule
terestre, bare de direcţie pentru vehicule
terestre altele decât componentele de motoare,
convertizoare de cuplu pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, huse
pentru volan, huse pentru scaunele
vehiculelor, cricuri pentru vehicule pe doua
roţi, claxoane pentru vehicule pe două roţi,
frâne pentru vehicule pe două roţi, cadre
pentru vehicule pe două roţi, ghidoane pentru
vehicule pe doua roţi, buturi pentru vehicule
pe două roţi, aparatoare de noroi pentru
vehicule pe două roţi, pompe pentru vehicule
pe două roţi, jante pentru vehicule pe două
roţi, şei pentru vehicule pe două roţi, spiţe
pentru vehicule pe două roţi, pneuri pentru
vehicule pe două roţi, semnalizatoare pentru
vehicule, uşi pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, transmisie pentru
vehicule terestre, angrenaje pentru vehicule pe
două roţi, harnasament de siguranţă pentru
scaunele vehiculelor, stergătoare de faruri,
tetiere pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, circuite hidraulice pentru vehicule,
camere de aer pentru pneuri, truse pentru
repararea camerelor de aer pentru pneuri,
oglinzi retrovizoare, motoare pentru vehicule
pe două roţi, dispozitive anti-derapante pentru
pneuri, pedale pentru vehicule pe două roţi,
alarme de marsarier pentru vehicule, jante
pentru roţile maşinilor, furcheti, centuri de
siguranţă, scaune ale vehiculelor, amortizoare
de socuri pentru vehicule, arcuri tampon
pentru vehicule, semnalizatoare pentru
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vehicule, huse pentru roată de rezervă,
spoilere pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, dispozitive de tractare pentru
vehicule, lanţuri şi arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, supape pentru pneuri, pentru
a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.
37 Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03650
(151) 23/05/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

KEBENE extra

(591) Culori revendicate:gri, verde, albastru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270524;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale

pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor  dăună toare;  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03651
(151) 23/05/2014
(732) S.C. VESTITI DI TENDEZA

S.R.L., Str. 1, nr. 398, Judeţul
Maramureş, 437345, TĂUŢII
MĂGHERĂUŞ ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

Avangarde Femme

(591) Culori revendicate:verde, alb

(531) Clasificare Viena:250110; 250125;
270501; 290112;  

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

3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
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cosmetice loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
14 Bijuterii, pietre preţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; umbrele şi bastoane.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03652
(151) 23/05/2014
(732) MORUZ VALERIU, Str. A. Colosov

nr. 11, , CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

bs brio sonores

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 179
C)

  
(531) Clasificare Viena:270522; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


