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Cereri Mărci publicate în data de 30.12.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08580 23/12/2014 INES EDITH NAGY

RAUL GABRIEL NAGY
job2bee unleash the
honey-money within

2 M 2014 08626 23/12/2014 JIEANU COSMIN-HORATIU JCH SECURITY SYSTEMS

3 M 2014 08627 23/12/2014 JIEANU COSMIN-HORATIU SPQR SWAT LEGION

4 M 2014 08628 23/12/2014 JIEANU COSMIN-HORATIU SWAT FIRE AND RESCUE

5 M 2014 08629 23/12/2014 GHERGHITA DORINA ALINA CONSTANTIN NAUTICS SAIL
WITH US

6 M 2014 08630 23/12/2014 GHERGHITA DORINA ALINA Brăţari Nautice

7 M 2014 08634 23/12/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA BLUENESS

8 M 2014 08635 23/12/2014 ASTAILOR SHINE S.R.L. DATAS DATA SYSTEMS

9 M 2014 08636 23/12/2014 ASTAILOR SHINE S.R.L. GPD

10 M 2014 08637 23/12/2014 CONSULEA ALEXANDRU ANCESTRAL - MESSAGE IN A
BOTTLE

11 M 2014 08638 23/12/2014 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. VACANŢE LA RAFT

12 M 2014 08639 23/12/2014 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. VACANŢE la raft VACANŢE
MARI LA PRETURI MICI!

13 M 2014 08640 23/12/2014 SOLOMON RAZVAN IOAN Ceaiul Bunicii

14 M 2014 08641 23/12/2014 LUPU ROBERT-GABRIEL
CONDREA EMIL
CENAC IONUT-CIPRIAN
SIRETEANU VALENTIN
BULAT ADRIAN

ZUPEREYE

15 M 2014 08642 23/12/2014 BULANCEA MONICA MONADE BUSINESS
STRATEGY&CONSULTING Your
business,our responsability!

16 M 2014 08643 23/12/2014 S.C. DEVERO IMPEX S.R.L. DEVERO
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17 M 2014 08644 23/12/2014 MAIER VLAD-AUREL Bucureşteana

18 M 2014 08645 23/12/2014 MAIER VLAD-AUREL Bucureştioara

19 M 2014 08646 23/12/2014 S.C. BFP AGRO CONSULT S.R.L. DOMENIUL VITICOL Apold
SIBIU ROMANIA

20 M 2014 08649 23/12/2014 BREAHNA ANDREI
SOAITA RALUCA-CLAUDIA

EASTWARDS PROSPECTUS

21 M 2014 08650 23/12/2014 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CHESTERFIELD NATURAL

22 M 2014 08651 23/12/2014 OIANU ADRIAN VIOREL MUSEE DE LA BLOUSE
ROUMAINE BY ADRIAN OIANU

23 M 2014 08652 23/12/2014 MOCANU LARISA

24 M 2014 08653 23/12/2014 PRUNA FLORINA DANIELA FARMACIA Daniela

25 M 2014 08654 23/12/2014 SZENTKIRALYI ŞTEFAN printa PROMOVARE
INTELIGENTA

26 M 2014 08655 23/12/2014 LOZNEANU MARIAN VASILE clothes4all

27 M 2014 08656 23/12/2014 IONCESCU ILIE DRACULA'S RED CHEESE

28 M 2014 08657 23/12/2014 S.C. BIG WELD S.R.L. BW INSTAL

29 M 2014 08658 23/12/2014 PLAPCIANU MANUELA
VICTORIA

EDUCATION FOR ALL

30 M 2014 08659 23/12/2014 S.C. GREENSOFT S.R.L. ONEPAP
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(210) M 2014 08580
(151) 23/12/2014
(732) INES EDITH NAGY, Str. Unirii, nr.

10, et. 1, ap. 15, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(732) RAUL GABRIEL NAGY, Str.
Gheorghe Doja, nr. 66, ap. 1, Jud.
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

job2bee unleash the honey-money within

(591) Culori revendicate:galben (pantone
7406C), negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

031324; 260517; 270711; 290112; 

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

35 Servicii de recrutare; servicii de
consultanţă în recrutare; plasare şi recrutare de
personal; servicii profesionale de recrutare a
personalului; servicii publicitare privind
recrutarea de personal; recrutare şi plasare a
forţei de muncă; servicii de intermediere de
recrutare de personal; administrarea resurselor
umane şi servicii de recrutare; servicii de
recrutare şi plasare a forţei de muncă

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08626
(151) 23/12/2014
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.

Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4, ap.
19, Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

JCH SECURITY SYSTEMS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

290104;  

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

9 Sisteme de alarmă.
37 Întreţinerea şi repararea sistemelor de
alarmă; instalarea şi mentenanţa sistemelor de
securitate.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08627
(151) 23/12/2014
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.

Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4,
ap. 19, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

SPQR SWAT LEGION

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
090110; 290104;  

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

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 08628
(151) 23/12/2014
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.

Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4, ap.
19, Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

SWAT FIRE AND RESCUE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 140702;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08638
(151) 23/12/2014
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, judeţul Ilfov,
077175, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

VACANŢE LA RAFT

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:100316; 180119;

180503; 290113;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08639
(151) 23/12/2014
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L., Str.

Buşteni nr. 7, judeţul Ilfov, 077175,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

VACANŢE la raft VACANŢE MARI LA
PRETURI MICI!

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:100316; 180119;

180503; 290103;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08629
(151) 23/12/2014
(732) GHERGHITA DORINA ALINA,

Str. Banului nr. 1A, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONSTANTIN NAUTICS SAIL WITH
US

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb
(531) Clasificare Viena:180402; 270515;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
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.
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 îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 08640
(151) 23/12/2014
(732) SOLOMON RAZVAN IOAN, Str.

Pantelimon nr. 249, bl. 48, sc. 2, ap. 68,
sector 2, 021611, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ceaiul Bunicii

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
30 Ceai.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a ceaiului (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să vadă şi să cumpere
comod; publicitate; reclamă (promovare) pentru
ceai.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08630
(151) 23/12/2014
(732) GHERGHITA DORINA ALINA,

Str. Banului nr. 1A, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Brăţari Nautice
(591) Culori revendicate:bleumarin, maro,

galben, gri
(531) Clasificare Viena:180402; 270508;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
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.
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
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

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 08641
(151) 23/12/2014
(732) LUPU ROBERT-GABRIEL, Str.

Anastasie Panu nr. 21, bl. 7Noiembrie,
sc. B, et. 8, ap. 17, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(732) CONDREA EMIL, Str. Fraternităţii nr.
1A, judeţul Botoşani, , DOROHOI
ROMANIA 

(732) CENAC IONUT-CIPRIAN, Comuna
Manastirea Casin, Judeţul Bacău, , SAT
MANASTIREA CASIN ROMANIA 

(732) SIRETEANU VALENTIN, Str. Vasile
Lupu nr. 134, bl. P7, ap. 2, Judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(732) BULAT ADRIAN, Str. Tudor
Vladimirescu bl. T19, ap. 16, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

ZUPEREYE

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

9 Software, sorturi educative, aplicaţii software;
software pentru jocuri, software de comunicaţii,
drivere pentru software, software video
interactiv, software de calculator, software de
decodare, suporturi magnetice pentru software;
software de reprezentare tabelară; software
pentru comprimarea datelor; software de
realitate virtuală; software de calculator pentru
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codificare; software de grafică pe calculator;
pachete de software de calculator; software de
prelucrare a datelor; software pentru operare
lan (retea locală) şi wan (reţea de zonă
extinsă); instrucţiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare şi
software de calculator, îndeosebi pe dischete
sau cd-rom-uri ori alte suporturi electronice;
compact discuri (memorie doar citire)
comparatoare; programe de jocuri pe
computer; programe înregistrare operate pe
computere; programe pentru computer
(software descărcabil); software înregistrat
pentru computere; publicaţii electronice
descărcabile; medii de date optice; programe
de operare a computerului înregistrate;
computere tip notebook; platforme magnetice
pentru software; software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice.
35 Compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul fişierelor
computerizate; publicarea textelor publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitare; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; închirierea
spaţiilor publicitare; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; formare
profesională; servicii online de prelucare a
datelor; promovare online de reţele
informatizate şi pagini web; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii; servicii de
informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare;
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau

de pe internet; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice. 
38 Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; transmisii de televiziune,
televiziune prin cablu, transmisiune prin radio;
transmisiune de comunicaţii cu telefonul mobil;
furnizarea camerelor de chat pe internet;
comunicarea cu terminale de computere;
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
comunicaţii prin telefon; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor; comunicare
prin terminale de computere; servicii de
bu le t ine  e l ec t ron ice  ( se rv ic i i  de
telecomunicaţii); poştă electronică; transmisie
prin facsimil; informaţii despre telecomunicaţii;
postă electronică; transmiterea mesajelor;
servicii de telefon sau alte mijloace de
comunicare electronică; furnizarea accesului la
bazele de date; furnizarea camerelor de chat pe
internet; furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru servicii de teleshopping; asigurarea
conexiunii de telecomunicaţii la o reţea globală
de computere; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
închirierea aparatelor de fascimil; închirierea
aparatelor de transmisie a mesajelor; închierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; închirierea aparatelor de
transmitere a mesajelor; comunicaţii prin
telefon; transmisia de fişiere digitale;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată de
calculator; servicii de postă vocală; servicii de
transfer; transmisie wireless; transmisie de
software de divertisment interactiv; furnizarea
de servicii de protocol de aplicaţii fără fir
inclusiv pentru cei care folosesc un canal de
comunicaţii securizat.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consiliere şi
consultanţă privind aplicaţiile pentru reţelele de
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calculatoare; servicii tehnice pentru aplicaţii la
sistemele informatice mari şi mijlocii; servicii
de consultanţă în materie de aplicaţii
informatice de planificare; consultanţă în
materie de testare a sistemelor de aplicaţii
informatice; consultanţă programare
computerizată; duplicarea programelor de
computer închirierea de computere;
consultanţă de software computerizat; design
de software pentru (computer); instalarea de
software pentru computere; mentenanţa
software-urilor de computer; actualizarea
software-urilor de computer; analiză
software-ului de computer; design pentru
sistemele de computer; servicii de protecţie
anti-virus pentru computere; schitarea
construcţiilor digitale; consultanţă în software
de computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea de soluţii aplicaţii software de
calculator; hardware-ului pentru computere;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică); design
de sisteme de computer; duplicarea
programelor de computer; găzduirea
site-urilor web; instalarea software-ului
computerizat; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; mentenanţa
software-urilor de program; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; servicii de protecţie anti-virus pentru
computer; servicii de motoare de căutare pe
internet; recuperarea datelor computerizate;
închirierea computerelor; închiriere a
software-ului de computer; închirierea
serverelor web; cercetare şi dezvoltare pentru
alţii; servicii de motoare de căutare pe
internet; închirierea serverelor web; design de
software pentru computere; închirierea de
apl ica ţ i i  in format ice ;  înch i r ie rea

software-urilor de computere; actualizarea
software-ului de computere; studii de proiecte
tehnice; expertizare; creare, elaborare, instalare,
întreţinere, inginerie de software, calibrare,
eliminarea erorilor şi rezolvarea problemelor de
hardware şi software pentru computere;
software ca serviciu (saas); scriere de software
pentru calculator; servicii de personalizare de
software; coperire de software de calculator;
configurare de software de calculator,
actualizarea software-ului pentru computer;
întreţinere şi reparare de software; servicii de
consultanţă pentru software; controlul calităţii
privind software-ul de calculator; studii de
proiecte tehnice, studii de fezabilitate privind
domeniul hardware-ului şi software-ului de
calculator; dezvoltare de software pentru
conversia de date şi conţinut multimedia între
diferite protocoale furnizare de servicii de
aplicaţii informatice (asp) şi anume gazduire de
aplicaţii software de calculator pentru terţi,
furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descarcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online; furnizare de acces temporar la
un software online, care nu poate fi descarcat în
vederea utilizarii în procesele de editare şi
imprimare; furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi coletelor prin
reţele de calculator, intraneturi şi internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08634
(151) 23/12/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

BLUENESS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea daunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08650
(151) 23/12/2014
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CHESTERFIELD NATURAL

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

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din tutun;
trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun încălzite;
dispozitive electronice pentru încălzirea
ţigaretelor; articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08651
(151) 23/12/2014
(732) OIANU ADRIAN VIOREL, B-ul

Dacia nr. 72, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MUSEE DE LA BLOUSE ROUMAINE
BY ADRIAN OIANU

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08652
(151) 23/12/2014
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

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

(540)

(591) Culori revendicate:violet, verde, roz,
albastru, alb

(531) Clasificare Viena:020921; 020922;
290115;  

(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.
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
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08653
(151) 23/12/2014
(732) PRUNA FLORINA DANIELA, Str.

Caracal nr. 79A, bl. J1, sc. 3, ap. 4,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FARMACIA Daniela

(591) Culori revendicate:verde, roz

(531) Clasificare Viena:241314; 270508;
290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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 dăunătoare; fungicide, ierbicide.
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei, programe informatice pentru
gestionarea programelor de fidelizare a
clientelei.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; material de
sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială, servicii de fidelizare
a clientelei cu ajutorul cardurilor care le
permit clienţilor obţinerea unor reduceri la
preţul produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor;
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 08654
(151) 23/12/2014
(732) SZENTKIRALYI ŞTEFAN, Str.

Pictor Ioan Sima nr. 29, judeţul Sălaj,
, ZALĂU ROMANIA 

(540)

printa PROMOVARE INTELIGENTA

(531) Clasificare Viena:260101; 270508;  
(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.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08655
(151) 23/12/2014
(732) LOZNEANU MARIAN VASILE, Str.

Campus Tudor Vladimirescu nr. 20, bl.
T20, sc. A, et. 3, ap. 311 A, judeţul Iaşi,
700870, IAŞI ROMANIA 

(540)

clothes4all

(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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08656
(151) 23/12/2014
(732) IONCESCU ILIE, cetăţean român cu

domiciliu în B217 Upminster M.
Deerfield Beach, FL-33442, SUA, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

DRACULA'S RED CHEESE

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

29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08657
(151) 23/12/2014
(732) S.C. BIG WELD S.R.L., Casa de

Vacanţă nr. 0, judeţul Timiş, ,
CHARLOTTENBURG ROMANIA 

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

(540)

BW INSTAL
(591) Culori revendicate:albastru, crem, alb,

negru
(531) Clasificare Viena:040505; 270502;

270508; 290114;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08658
(151) 23/12/2014
(732) P L A P C I A N U  M A N U E L A

VICTORIA, Str. Gârlei nr. 90C, sector
1, 013724, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDUCATION FOR ALL

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

9 Suporturi de informaţie (codificate sau
magnetice); suporturi de informaţie (electrice
sau electronice).
16 Echipament pentru educaţie/învăţământ.
41 Servicii educative în domeniul tehnologiei
informaţiei; educaţie; educaţie preşcolară;
educaţie muzicală; educaţie fizică; educaţie
religioasă; academii (educaţie); creşe
(educaţie); educaţie sportivă; furnizarea
educaţiei; formarea echipelor (educaţie);
servicii de educaţie; educaţie şi divertisment;
educaţie şi instruire; educaţie în domeniul
informaticii; educaţie vocaţională pentru tineri;
servicii de educaţie juridică; servicii de educaţie
universitară; consiliere în carieră (educaţie);
educaţie în domeniul sănătăţii; servicii de
educaţie muzicală; educaţie în domeniul
lingvistic; servicii de educaţie sportivă; cursuri
de educaţie fizică; servicii specifice şcolilor
(educaţie); servicii de educaţie fizică; servicii
de educaţie tehnologică; cercetare în domeniul
educaţiei; sisteme de joc (divertisment,
educaţie); informaţii în materie de educaţie;
educaţie în domeniul ştiinţei informaticii;
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consultanţă profesională referitoare la
educaţie; educaţie privind siguranţa traficului
rutier; simpozioane pe teme de educaţie;
informaţii în materie de educaţie; instruire în
domeniul educaţiei fizice; organizare de
seminarii referitoare la educaţie; instruire în
materie de educaţie fizică; tabere de vară
(divertisment şi educaţie); servicii de educaţie
furnizate prin televiziune; educaţie cu privire
la sănătatea fizică; servicii în materie de
educaţie fizică; furnizare de instalaţii de
educaţie fizica; servicii de educaţie şi
pregătire profesională; educaţie în domeniul
procesării de date; servicii de educaţie,
instruire şi divertisment; organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie);
organizare de cursuri de educaţie fizică;
certificarea premiilor în educaţie şi instruire;
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie; organizarea de conferinţe referitoare
la educaţie; organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment); servicii de
consultanţă în domeniul educaţiei; organizarea
de congrese în domeniul educaţiei; organizare
de seminarii pe teme de educaţie; servicii de
educaţie furnizate prin intermediul radioului;
servicii de educaţie referitoare la magnetismul
ayurvedic; servicii de educaţie referitoare la
arta culinară; servicii de educaţie în materie de
nutriţie; organizare de întâlniri pe teme de
educaţie; servicii de consultanţă în materie de
educaţie; servicii de consiliere în materie de
educaţie; servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare; educaţie în
domeniul constientizării necesităţii de
mişcare; servicii de educaţie fizică asistate de
calculator; servicii furnizate de grădiniţe
(educaţie sau divertisment); organizare de
concursuri în materie de educaţie; organizare
de conferinţe cu privire la educaţie; servicii de
consultanţă  în domeniul educaţiei

antreprenoriale; servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie; organizare de
cursuri prin metode de educaţie deschisă;
servicii de informaţii prin telefon referitoare la
educaţie; servicii de educaţie furnizate prin
intermediul staţiunilor turistice; servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune;
servicii de educaţie în materie de activităţi
fizice; orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei şi formării); organizare de
examinări şi teste în domeniul educaţiei;
furnizare de cursuri de educaţie continua în
domeniul juridic; servicii de educaţie furnizate
prin intermediul staţiunilor de vacanţă; educaţie
în domeniul artei prin intermediul cursurilor
prin corespondenţă; furnizare de cursuri de
educaţie continuă în domeniul stomatologic;
instruire în materie de educaţie fizică pentru
adulţi şi copii; furnizare de cursuri de educaţie
continua în domeniul asistenţei medicale;
asigurare de testări şi evaluări în domeniul
educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului; servicii de educaţie pentru
comunicarea de metode de predare referitoare la
procesarea datelor; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
42 Consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei; furnizare de informaţii privind
tehnologia informaţiei; servicii de informare
privind tehnologia informaţiei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08659
(151) 23/12/2014
(732) S.C. GREENSOFT S.R.L., Str. Han

Tatar nr. 4, bl. 360A, et. 1, ap. 3,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ONEPAP

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

290104;  

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

9 Aplicaţii software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08635
(151) 23/12/2014
(732) ASTAILOR SHINE S.R.L., Str.

Curtea 24, nr. 3A, Jud. Covasna,
525400, TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str. Nicolae
Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B, ap. 9,
j u d e ţ u l  C o v a s n a  S F A N T U
GHEORGHE

(540)

DATAS DATA SYSTEMS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi
de înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08636
(151) 23/12/2014
(732) ASTAILOR SHINE S.R.L., Str.

Curtea 24, nr. 3A, Jud. Covasna,
5 2 5 4 0 0 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

GPD
 (531) Clasificare Viena:110301; 270507;

270508;  
(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 pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
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 08637
(151) 23/12/2014
(732) CONSULEA ALEXANDRU, Str.

Reactorului nr. 24, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANCESTRAL - MESSAGE IN A BOTTLE

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

33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08642
(151) 23/12/2014
(732) BULANCEA MONICA, Şos. Mihai

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

(540)

MONADE BUSINESS
STRATEGY&CONSULTING Your
business,our responsability!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 ş i  dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08643
(151) 23/12/2014
(732) S.C. DEVERO IMPEX S.R.L., Str.

Constantin Brezeanu nr. 3, bl.205,
sc.F, et.3, ap.87, judeţ Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(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)

DEVERO

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

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 referitor la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08644
(151) 23/12/2014
(732) MAIER VLAD-AUREL, Str. Ştirbei

Vodă nr. 162, bl. 22A, sc. 1, et. 8, ap.
29, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc.A,Et.1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Bucureşteana
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere şi produse de bere, bere din malţ, bere
fără alcool, must de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere cu conţinut
caloric scăzut, bere îmbogăţită cu minerale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
următoarelor produse: bere şi produse de bere,
bere din malţ, bere fără aicool, must de bere,
bere amestecată cu băuturi nealcoolice, bere cu
aromă de cafea, bere din extract de radăcini,
bere cu conţinut caloric scăzut, bere îmbogăţită
cu minerale, (exceptând transportul) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă,
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse;
informaţii comerciale.
39 Servicii de transport, ambalare, depozitare şi
distribuire de bere, bere din malţ, bere fără
alcool, must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice, bere cu aromă de cafea, bere din
extract de rădăcini, bere cu conţinut caloric
scăzut, bere îmbogăţită cu minerale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08645
(151) 23/12/2014
(732) MAIER VLAD-AUREL, Str. Ştirbei

Vodă nr. 162, bl. 22A, sc. 1, et. 8, ap.
29, sector 1, , 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  AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Bucureştioara

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

32 Bere şi produse de bere, bere din malţ, bere
fără alcool, must de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere cu conţinut
caloric scăzut, bere îmbogăţită cu minerale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
următoarelor produse: bere şi produse de bere,
bere din malţ, bere fără alcool, must de bere,
bere amestecată cu băuturi nealcoolice, bere
cu aromă de cafea, bere din extract de
radăcini, bere cu conţinut caloric scăzut, bere
îmbogăţită cu minerale, (exceptând
transportul) permiţând clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse;
informaţii comerciale.
39 Servicii de transport, ambalare, depozitare
şi distribuire de bere, bere din malţ, bere fără
alcool, must de bere, bere amestecată cu

băuturi nealcoolice, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere cu conţinut
caloric scăzut, bere îmbogăţită cu minerale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08646
(151) 23/12/2014
(732) S.C. BFP AGRO CONSULT S.R.L.,

Str. Bieltz Eduard Albert nr. 6, Judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

DOMENIUL VITICOL Apold SIBIU
ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
mov, vişiniu

(531) Clasificare Viena:050710; 270508;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08649
(151) 23/12/2014
(732) BREAHNA ANDREI ,  Şos.

Pantelimon nr. 251, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SOAITA RALUCA-CLAUDIA, Str.
Geniştilor nr. 21, Judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

EASTWARDS PROSPECTUS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


