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Cereri Mărci publicate în data de 03.03.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data
Depo

zit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 01216 24/02/

2014
STEFANESCU DANIEL BUCHAREST LADIES

ORCHESTRA

2 M 2014 01217 24/02/
2014

TRADOTECA S.R.L. Tradoteca Agentia ta de traduceri
online

3 M 2014 01218 24/02/
2014

ALSTANI VICTOR RAZVAN
PADURARU SILVIU MARIAN

DEEPSIDE DEEJAYS

4 M 2014 01219 24/02/
2014

BLUE SPA IMPEX S.R.L. Blue Spa

5 M 2014 01220 24/02/
2014

TUDOR NICOLAE SAS GYM

6 M 2014 01221 24/02/
2014

BĂLU MARIUS POVESTEA DUNARII

7 M 2014 01222 24/02/
2014

SONY CORPORATION SONY

8 M 2014 01223 24/02/
2014

S.C. LIN & EMA S.R.L. La Boltă

9 M 2014 01224 24/02/
2014

S.C. SEOUL SERVICII DE
SECURITATE S.R.L.

SEOUL SERVICII DE SECURITATE

10 M 2014 01225 24/02/
2014

P.F.A. PANAIT RADU
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

latimp

11 M 2014 01226 24/02/
2014

S.C. LUCA GREEN GROUP
S.R.L.

LUCA

12 M 2014 01227 24/02/
2014

FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

KEMPO

13 M 2014 01228 24/02/
2014

FEDERATIA ROMANA DE
KEMPO

MMA
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14 M 2014 01229 24/02/
2014

DUMITRESCU ROMEO barza

15 M 2014 01231 24/02/
2014

S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L.

DECEBAL

16 M 2014 01232 24/02/
2014

S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION
S.R.L.

BUREBISTA

17 M 2014 01233 24/02/
2014

MARICA FLORIN DJ Marika

18 M 2014 01234 24/02/
2014

S.C. FREEWAY DESIGN S.R.L. FRAGOLA DESIGN HOME DECOR
AND MORE

19 M 2014 01235 24/02/
2014

S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

patentdesign.ro

20 M 2014 01236 24/02/
2014

S.C. VISUAL FAN S.R.L. ALLVIEW SOUL

21 M 2014 01237 24/02/
2014

S.C. VISUAL FAN S.R.L. ALLVIEW VIPER

22 M 2014 01238 24/02/
2014

S.C. VISUAL FAN S.R.L. ALLVIEW ALLDRO

23 M 2014 01239 24/02/
2014

BUTEA SIMIONESCU
ALECSANDRU EDUARD

Voyage Center

24 M 2014 01240 24/02/
2014

S.C. WERBO S.R.L. lilalu DUPĂ NOI, POTOLU'

25 M 2014 01241 24/02/
2014

S.C. SOTTO 4 REAL S.R.L. Cleaner

26 M 2014 01242 24/02/
2014

S.C. CARGUARD S.R.L. LIFEGUARD

27 M 2014 01243 24/02/
2014

ALEXUC JAN VIOREL DELTA TAXI ALEGEREA
PERFECTA!
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28 M 2014 01244 24/02/
2014

S.C. GECKO PROTECT S.R.L. GECKO

29 M 2014 01245 24/02/
2014

S.C. ANDREEA CRISTEA PR
AGENCY S.R.L.

Medical PR Agency

30 M 2014 01246 24/02/
2014

REGISTRUL ELECTRONIC AL
ANIMALELOR DOMESTICE SI
DE COMPANIE

READC Nr. meu de înregistrare
www.READC.ro

31 M 2014 01247 24/02/
2014

CARTIS EMILIAN DAN

32 M 2014 01251 24/02/
2014

S.C. IMM BUSINESS
SECURITY S.R.L.

IMM BUSINESS SECURITY

33 M 2014 01252 24/02/
2014

HADAD YOSEF JH EVENTS
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(210) M 2014 01225
(151) 24/02/2014
(732) P . F . A .  P A N A I T  R A D U

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA, Str. Zenit, bl. Z4, ap.
17, Judeţul Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

latimp
‘(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 alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare; abace; maşini
contabile de calcul; carcase de acumulatoare;
vase de sticlă ale acumulatoarelor;
acumulatoare electrice; acumulatoare electrice
pentru vehicule; hidrometru pentru acid;
areometru pentru baterii; cabluri acustice;
cuplaj acustic; alarme acustice (sonore);
actinometre; maşini de calcul; antene;
aerometre; agende electronice; aparat de

analiză a aerului; sonerii electrice de alarma;
alarme; alarme de incendiu; alcoolmetre;
a l i d a d e ;  a l t i m e t r e ;  a m p e r me t r e ;
amplificatoare; tuburi de amplificare; ventile
de amplificare; anemometru; desene animate;
baterii anodice; anozi; robot telephonic;
antene; anticatozi; ochelari de protecţie contra
orbirii; ochelari de protecţie contra luminii
orbitoare; viziera contra luminii orbitoare;
dispozitive anti-interferenta (electricitate);
dispozitive de avertizare anti-furt; apertometre
(optică); corpuri de iluminat (electricitate);
captuşeală din azbest pentru protecţia
împotriva incendiilor; manuşi din azbest
pentru protecţia contra accidentelor; gătare din
azbest pentru pompieri; aparate şi instrumente
pentru astronomie; lentile pentru
ast rofotograf ie ;  aparate  didact ice
audio-vizuale; bancomate (atm); costume de
protecţie pentru aviatori; alidade de compass;
cântare de precizie; cântare (balante romane);
dispozitive de echilibrare; baloane
meteorologice; cititoare de coduri de bare;
barometre; baterii electrice; baterii electrice
pentru vehicule; baterii pentru iluminat;
carcase de baterii; încărcătoare de baterii; vase
din sticlă pentru baterii; balize luminoase;
sonerii de alarmă, electrice; sonerii de semnal;
sonerii (dispozitive de avertizare); betratoane;
binocluri; semnalizatoare; aparate de copii
heliografice; şalupe de stingere a incendiilor;
instrumente de control pentru boilere; brăţări
magnetice pentru identificare codificată; cutii
de branşament (electricitate); aparate de
oxigen, cu excepţia celor de respiraţie
artificial; aparate de oxigen pentru înot
subacvatic; veste anti-glonţ; balize de
marcare; balize de semnalizare; sonerie;
dulapuri pentru boxe; cabluri coaxial; cabluri
electrice; cabluri de fibră optică; cabluri
(manşoane de joncţiune pentru cabluri
electrice); discuri de calcul; maşini de calcul;
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inele de calibrare; calibre; camere video;
camere cinematografice; aparate de
fotografiat; condensatoare; tuburi capilare;
carduri magnetice codate; suporturi pentru
placuţe negre (fotografie); carcase speciale
pentru aparate şi instrumente de fotografiat;
tocuri pentru lupă; casete dotate cu
instrumente de disecare (microscopie); tocuri
pince-nez; case de marcat; casetofoane;
catozi; aparate catodide anti-coroziune;
centuri pentru telefonul mobil; comutatoare de
celulă (electricitate); aparat de centrare pentru
diapozitive fotografice; unităţi centrale de
procesare (procesoare); lanţuri pentru lupă;
încărcătoare pentru baterii electrice; aparate şi
instrumente folosite în chimie; fragmente de
and; cipuri (circuite integrate); bobine de
protecţie (impedanţă);  aparate de
cromatografie pentru uzul în laborator;
cronografe (aparate de înregistrare a
timpului); camere cinematografice; aparate
pentru editarea filmelor cinematografice; film
cinematografic, expus; întrerupătoare de
circuit; închizătoare de circuit; aparate de
curăţare pentru gramofoane; aparate de
curăţare pentru discuri de înregistrare a
sunetului; clinometru; cleme pentru nas pentru
scufundatori şi înotători; ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului); îmbrăcăminte
executata special pentru laboratoare;
îmbrăcăminte de protecţie contra accidentelor,
iradierii şi incendiului; îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor; cabluri
coaxial; bobină de protecţie (impedanţă);
bobine electrice; bobine electromagnetice;
suporturi pentru bobile electrice; mecanisme
pentru aparate acţionate cu monede;
mecanisme acţionate cu monede pentru
televizoare; colectoare electrice; aparate
electrice pentru comutare; comutatoare;
aparate de redare a compact discurilor;
compact discuri (audio-video); compact

discuri (memorie doar citire); comparatoare;
busole direcţionale; compas (instrumente de
masură); programe de jocuri pe computer;
tastaturi de computer; dispozitive de memorie
pentru computer; programe înregistrare
operate pe computer; dispozitive periferice
pentru computer; programe operate pe
computer; programe pentru computere
(software descărcabil); software întrgistrate
pentru computer; computere; computere
(imprimante folosite cu ele); condensatoare;
condensatoare optice; conductori electrici;
paratrăznete; cabluri acustice; cabluri de
electricitate; racorduri electrice; racorduri
pentru liniile electrice; conectori
(electricitate); lentile de contact; recipiente
pentru lentile de contact; contacte electrice;
recipiente pentru lamele de microscop;
panouri de comandă (electricitate);
convertizoare electrice; sârmă de cupru
izolată; lentile de corecţie (optică);
instrumente cosmografice; detectoare de
monede contrafacute (false); mecanisme
pentru dispozitive contraacţionate; contoare;
cuplaj acustic; cuplaje (echipament de
procesare a datelor); cuplaje electrice; capace
pentru ieşiri electrice; manechine folosite la
testele de impact; creuzete (laborator); cupele
(laborator); redresoare de curent; ciclotroane;
lămpi pentru camere obscure (fotografie);
camere obscure (fotografie); medii magnetice
de date; date media optice; aparate de
procesare a datelor; camere de decompresie;
aparate de demagnetizare pentru benzi
magnetice; densimetre; densiometre;
detectoare; detectoare de metal pentru uz
industrial sau militar; detectoare de fum;
aparate de diagnosticare, cu excepţia celor de
uz medical; diafragme (acustice); diafragma
pentru aparate ştiinţifice; diafragme
(fotografie); maşini de dictare; aparate de
difracţie (microscopie); reostate electrice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 24.02.2014

3

(regulatoare pentru lumini); tuburi electrice de
evacuare, cu excepţia celor pentru iluminat;
compact discuri (audio-video); compact
discuri (memorie doar citire); discuri optice;
unitaţi de disc pentru computer; discuri
magnetice; aparate pentru măsurarea
distanţelor; aparate pentru înregistrarea
distanţelor; aparate de distilare pentru uz
ştiinţific; panouri de distribuţie (electricitate);
cutii de distribuţie (electricitate); console de
distribuţie (electricitate); măşti pentru
scufundare; costume de scafandru; fragmente
and; fluiere pentru câini; dozatoare;
dozimetre; fişiere de imagine descărcabile;
fişiere cu muzică descărcabile; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; bazin de
decantare utilizat în fotografie; măsuri de
croitorie; unitate de disc pentru computer;
aparate de uscat pentru tipărituri fotografice;
suporturi de uscare (fotografie); conducte
(electricitate); dvd player-e; dinamometre;
dopuri de urechi pentru scufundatori;
dispozitive de editare pentru filme
cinematografice; clepsidre; dispozitiv pentru
luminarea ouălor; sonerii electrice pentru uşi;
instalaţii electrice pentru controlul de la
distanţă al operaţiilor industrial; indicatoare
ale pierderilor electrice; conducte de
electricitate; materiale pentru reţele de
electricitate (cabluri şi sârme); garduri
electrificate; şine electrificate pentru montarea
spoturilor; aparate electrodinamice pentru
controlul de la distanţă al punctelor de cale
ferată; aparate electrodinamice pentru
controlul de la distanţă al semnalelor;
electrolizor; bobine electromagnetice; aviziere
electronice; stilouri electronice (unităţi de
afişare vizuală); traducatoare electronice de
buzunar; publicaţii electronice descărcabile;
etichete electronice pentru bunuri; braţări
magnetice pentru identificare codata; carduri
magnetice codate; codificator magnetic;

aparate de marit (fotografie); epiadoscoape;
ergometre; exponometru (luxmetru); tocuri
pentru lentile; lanţuri pentru lentile; cordoane
pentru lentile; rame pentru lentile; ochelari;
oculare; oculare (instrumente care conţin;
măşti de protecţie pentru muncitori; facsimile;
detectoare de monede false; garduri
electrificate; aparate pentru fermentare
(aparate de laborator); cabluri de fibră optică;
filme cinematografice expuse; aparate pentru
taierea filmelor; filme expuse; filme
(radiografie) expuse; filtre pentru măşti
respiratoare; filtre pentru raze ultraviolete,
pentru fotografie; filtre (fotografie); alarme de
incendiu; dispozitiv de stingere a incendiilor;
pături anti-foc; şalupe pentru stingerea
incendiilor; îmbrăcăminte de protecţie contra
incendiilor; vehicule de pompieri; scări de
incendiu; aparate pentru stingerea incendiilor;
furtun de stingere a incendiilor; duze pentru
furtunurile de stingere a incendiilor; grătare
din azbest pentru pompieri; bec pentru blit
(fotografie); avertizor luminos (semnale
luminoase); blituri (fotografie); floppy discuri;
ecrane fluorescente; semnale de ceaţă,
neexplozive; aparate de analiză a alimentelor;
cadre pentru transparenţă fotografică; aparate
pentru verificarea francării; frecvenţmetru;
cuptoare pentru uzul în laborator; mobilă
executată special pentru laboratoare; fir
fuzibil; siguranţe fuzibile; cristale de galenă
(detectoare); baterii galvanice; celule
galvanice; galvanometru; îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor; instrumente
pentru testarea gazului; sonde de benzină;
gazometre (instrumente de măsură); sonde;
sticlă acoperita cu un conductor electric;
sticlărie gradată; aparat de satinare pentru
tipăriturile fotografice; aparat de sistem de
poziţionare global; gps; manuşi pentru
scafandrii; manuşi de protecţie contra
accidentelor; manuşi de protecţie contra
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razelor x, pentru uz industrial; ochelari de
protecţie pentru sport; indicatoare de
declivitate; grătare pentru baterii; seturi mâini
libere pentru telefoane; benzi de curatire
(înregistrare); caşti audio; aparate pentru
reglarea căldurii; aparate heliografice; căşti de
protecţie; căşti de protecţie pentru sport; căşti
de călărie; dispozitive pentru marcarea
tivurilor; baterii de înaltă tensiune; aparate de
înaltă tensiune; suporturi pentru bobile
electrice; holograme; antene pentru boxe;
furtun de stingere a incendiilor; clepsidre;
hidrometre; higrometre; brăţări de identificare
magnetice codate; manşoane de identificare
pentru sârme electrice; filamente de
identificare pentru sârme electrice; carduri de
identitate magnetice; aparate electrice de
aprindere de la distanţă; aparate electrice
pentru aprindere de la distanţă; înclinometru;
incubatoare pentru culturile bacteria;
indicatoare de cantitate, indicatoare de viteză,
indicatoare pentru nivelul apei; inductoare
(electricitate); carduri de circuite integrate
(carduri smart); circuite integrate; aparate de
intercomunicare interfeţe pentru computer;
invertoare (electricitate); maşini de facturare;
aparate de ionizare, cu excepţia celor pentru
tratarea aerului sau apei; vase de sticlă pentru
acumulatoare; calibre (instrumente de
măsură); dispozitive de redare a muzicii pe
computer; tonomate muzicale; cutii de
joncţiune (electricitate); manşoane de
joncţiune pentru cablurile electrice; aparate de
înregistrare a numarului de kilometru pentru
vehicule seturi mâini libere pentru telefoane;
genunchiere pentru muncitori; îmbrăcăminte
executată special pentru laboratoare;
centrifuge de laborator; tavi de laborator;
lactodensimetre; lactometre; lămpi pentru
camere obscure (fotografie); lanterne magice;
lanterne optice; laptopuri; lasere, cu excepţia
celor pentru uz medical; aparate pentru

măsurarea grosimii pieilor; capace de
protecţie pentru lentil; lentile pentru
astrofotografie; lentile optice; cântare pentru
scrisori; instrumente de nivelare; cruci de
nivelat (instrumente de supraveghere); nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei);
colaci de salvare; balize de salvare; veste de
salvare; plase de salvare; aparate şi
echipamente pentru salvarea vietii; plute de
salvare; filament conductor de lumină (fibre
optice); reostat electric (regulator); semafoare
(dispozitive de semnalizare); diode
luminiscente (led); indicator electronic
luminous; limitatoare de curent pentru lămpi
fluorescente; baterii pentru iluminat;
paratrăznet; paratraznet (tijă); limitatoare
(electricitate); încuietoare electrice;
vitezometru (instrumente de măsură);
indicatoare de pierdere electric; boxe; lanterne
magice; medii magnetice de date;
codificatoare magnetice; unităţi cu bandă
magnetică pentru computer; casete magnetice;
fire magnetice; magneţi; magneţi decorativi;
lupe (optică); manechine pentru resuscitare
(aparate didactice); manometre; compase
navale; sonde navale pentru adâncime; balize
de marcare; şabloane detrasaj (tâmplărie);
maşti pentru scufundători; maşti de protecţie;
stâlpi pentru antene wireless; instrumente şi
maşini pentru testarea materialelor;
instrumente matematice; măsuri; aparate de
măsură; dispozitive electrice de măsură;
dispozitive de măsură din sticlă; instrumente
de măsură; lingura de măsură; indicatoare
mecanice; megafoane; nivele de mercur; fire
din aliaje metalice (fir fuzibil); detectoare de
metal pentru uz industrial sau military;
baloane meteorologice; instrumente
meteorologice; contoare; metronoame; sonde
micrometrice; şuruburi de micrometru pentru
instrumente optice; micrometre; microfoane;
microprocesoare; recipient pentru lamele de
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microscop; microscoape; microtoame; aparat
de înregistrat kilometrajul vehiculelor; oglinzi
de inspecţie a muncii; oglinzi (optică);
modemuri; maşini de numarat şi sortat bani;
aparate electrice pentru monitorizare;
monitoare (hardware computere); monitoare
(programe de computer); vehicule de pompieri
motorizate; mouse (echipament de procesare
a datelor); paduri pentru mouse; tonomate
muzicale acţionate cu monede; aparate şi
instrumente navale; aparate de semnalizare
navală; aparate de navigare pentru vehicule
(computere de bord); instrumente de
navigaţie; ace pentru aparate de redare;
indicatoare cu neon; plase de protecţie contra
accidentelor; plase de siguranţă; cleme pentru
nas pentru scufundatori şi înotători; computere
tip notebook; aviziere electronice; duze pentru
futunele de stins incendii; obiective (lentile)
(optică); instrumente de observare; octanţi;
ohmmetre; aparate şi instrumente optice;
cititoare optice de caractere; condensatoare
optice; medii de date optice; discuri optice;
fibre optice (filamente conductoare de
lumină); sticlă optică; produse optice; lampi
optice; lanterne optice; lentile optice;
oscilografe; cuptoare pentru uzul în laborator;
aparate pentru transvazarea oxigenului;
ozonatoare; contoare de parcare; acceleratoare
de particule; pedometre; vizoare (lupe) pentru
uşi; stilouri electronice (unităţi de afişare
vizuală); dispozitive periferice computerizate;
periscoape; casetofoane portabile; sonde de
petrol; discuri de gramofon; fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice); aparate
de uscare pentru tipărituri fotografice; aparate
de lustruire pentru tipărituri fotografice;
aparate de centrare pentru diapozitive
fotografice; cadre pentru diapozitive
fotografice;  fotometre; aparat de
fototelegrafie; celule fotovoltaice; astronomie
şi instrumente pentru fizică; pince-nez; tocuri

de pince-nez; lanţuri de pince-nez; cordon de
pince-nez; monturi pentru pince-nez; pipete;
planşete topografice (instrumente de
topografie); planimetre; suporturi pentru
plăcuţe obscure (fotografii); plăci pentru
baterii dvd; player-e; plottere; fişe, prize şi
alte elemente de contact (racorduri electrice);
fire cu plumb; calculatoare de buzunar;
indicatoare electronice luminoase;
polarimetre; player portabil multimedia;
telefoane portabile; cântare de precizie;
aparate de precizie; sonde de presiune;
indicatoare automate pentru presiune redusa în
pneuri; conectori de ventil pentru
indicatoarele de presiune; indicatoare de
presiune; aparate pentru măsurarea presiunii;
plăci imprimate de circuite; circuite
imprimate; imprimate folosite cu computerele;
primse (optice); sonde pentru uz ştiintific;
procesoare (unităţi pentru procesare centrală);
programe pentru computer (software
descarcăbil); programe (jocuri pentru
computer); programe de operare a
computerului înregistrate; aparate de
proiecţie; ecrane de proiecţie; dispozitive de
protecţie contra razelor x, cu excepţia celor de
uz medical; dispozitive de protecţie pentru
uzul personal contra accidentelor; căşti de
protecţie; căşti de protecţie pentru sporturi;
maşti de protecţie; costume de protecţie pentru
aviator; dispozitive de protecţie la
supratensiune; măsurator de unghiuri
(instrumente de măsură); publicaţii electronice
descărcabile; dispozitive pentru carduri
perforate pentru birouri; butoane pentru
sonerii; pirometre; indicatori de cantitate;
suporturi fotografice; aparate radar; pagere
radio; aparate radiologice pentru uz industrial;
ecrane de radiologie pentru uz industrial;
radiouri; radiouri pentru vehicule; truse de
radiotelegrafie; truse de radiotelefonie;
dispozitive de siguranţă pentru traficul
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feroviar; indicatoare de distanţă; cititoare de
coduri de bare; cititoare (echipament de
procesare a datelor); cititoare de caractere
optice; receptoare audio şi video receptoare
telefonice; ace pentru redarea discurilor
(aparate pentru schimbarea lor); patefoane;
aparate pentru înregistrarea de la distanţă;
reductoare (electricitate); discuri de reflexie
pentru prevenirea accidentelor rutiere;
refractometre; refractoare; case de marcat cu
bani; aparate electrice de reglare; rostate
electrice pentru reglare intensitatii luminii;
relee electrice; declanşator flexibil
(fotografie); aparat pentru control de la
distanţă; instalaţii electrice; controlul de la
distanţă al operaţiunilor industrial; aparat
electrodinamic pentru controlul de la distanţă
al punctelor de cale ferată; aparat
electrodinamic pentru controlul de la distanţă
al semnalelor; rezistenţe electrice; măşti
pentru filtrarea aerului; măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţie artificial;
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru
scaunele de vehicule şi echipamente sport;
manechine de resuscitare (aparate didactice);
retorte; suporturi pentru retorte; contoare de
rotaţii; reostate; căşti pentru călărie;
indicatoare de trafic, luminoase sau mecanice;
tije pentru scufundători; măsură de lungime
(instrumente topografice); rigle (instrumente
de măsurare); linii (instrumente de măsurare);
zaharometre; plase de siguranţă; centuri de
siguranţă, altele decât cele pentru scaunele de
vehicule şi echipamente sport; prelate de
siguranţă; salinometre; aparate de navigaţie
prin satelit; satelite pentru uz ştiintific;
cântare; cântare (balanţe romane); scanere
(echipamente de procesare a datelor); grătare
din azbest pentru pompieri; diafragme pentru
fotogravură; diagrame diafragme (fotografie);
robinete de control cu şurub; semiconductore;
sextanţi; manşoane pentru cablurile electrice;

încălţăminte de protecţie contra accidentelor,
iradierii şi incendiului; declanşatoare flexibile
(fotografie); diafragme (fotografie); lunete de
vizare pentru arme de foc; sonerii de semnal;
lanterne de semnal; balize de semnalizare;
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice; fluirere de semnalizare;
semnalizatoare luminoase sau mecanice;
transmiţătoare de semnale electronice;
indicatoare luminoase; simulatoare pentru
conducerea şi controlul vehiculelor; sirene;
aparate pentru măsurarea grosimii pieilor;
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice; calibre glisante; proiectoare glisante;
linii glisante; diapozitive (fotografie);
indicatori de declivitate; carduri smart (carduri
cu circuite integrate); detectoare de fum;
prize, fişe şi alte elemente de contact
(racorduri electrice); şosete încălzite electric;
software înregistrat pentru computer; baterii
solare; căşti pentru sudori; ventile solenoide
(comutatoare electromagnetice); sonare;
alarme acustice; instrumente pentru
localizarea sunetelor; aparate pentru
înregistrarea sunetelor; suporturi de
înregistrare a sunetului; discuri de înregistrare
a sunetului; benzi de înregistrare a sunetului;
aparate de reproducere a sunetelor; aparate
pentru transmiterea sunetelor; aparate şi
maşini de sondaj; sonde de mină; elemente de
protecţie contra scânteilor; portavoce; tocuri
pentru ochelari; rame pentru ochelari; lentile
pentru ochelari; ochelari (optică); aparate
spectrograf; spectroscoape; vitezometre pentru
vehicule; indicatoare de viteză; aparate de
măsurare a vitezei (fotografie); regulatoare de
viteză pentru patefoane; sferometre; nivele cu
bula de aer; bobine (fotografie); ochelari
pentru sport; căşti de protecţie pentru sport;
sisteme de aspersoare pentru protecţia contra
incendiilor; regulatoare pentru iluminarea
scenei; aparate pentru verificarea ştampilării
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corespondenţei; suporturi pentru aparatele
foto; cabluri demaror pentru motoare; balanţe
romane (cântare); aparate automate pentru
direcţie, pentru vehicule; transformatoare de
ridicare a tensiunii; casetofoane portabile;
stereoscoape; aparate stetoscopice; aparate de
distilat pentru experimentele de laborator;
benzi de înregistrare a sunetului; ace pentru
patefoane; sulfitometre; ochelari de soare;
aparate şi instrumente de supraveghere; lanţuri
topografice; instrumente topografice; nivele
pentru topografi; panouri de comutaţie; cutii
de comutaţie (electricitate); comutatoare
electrice; tahometre; magnetofoane;
derulatoare de bandă magnetic pentru
computer; aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice; taximetre; aparate
didactice; protecţii pentru dinţi; fire de
telegraf; telegrafe (aparate); telemetre; aparate
de telefon; receptoare de telefon;
transmiţătoare telefonice; cabluri de telefon;
telefoane portabile; teleimprimator;
teleprompter; teleruptor; telescoape; lunete de
vizare pentru arme de foc; maşină de scris
comandată de la distanţă; aparate de
televiziune; bancomate (atm); indicatoare de
temperatura; borne (electricitate); eprubete;
aparate de testare, altele decât pentru uz
medical; instalaţii electrice de combatere a
furturilor; teodolite; tuburi termionice; ventile
termionice; termometre, cu excepţia celor
pentru uz medical; termostate; termostate
pentru vehicule; lupe textile; filamente de
identificare pentru sârme electrice; dozatoare
de bilete; ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului); aparate de înregistrare a timpului;
comutator orar, automat; indicatoare automate
de joasă presiune în pneuri; braş de patefom;
totalizatoare; discuri de reflexie purtate pentru
prevenirea accidentelor rutiere; aparate de
semaforizare (dispozitive de semnalizare);
transformatoare (electricitate); transzitori

(electronici); transmiţătoare de semnale
electronice; transmiţătoare (telecomunicaţie);
seturi de transmisie (telecomunicaţie);
diapozitive (fotografie); aparat pentru
proiectarea diapozitivelor; transpondere;
triode; trepiede pentru aparate foto; tuburi
electrice de evacuare, cu excepţia celor pentru
iluminat; indicatoare automate de joasa
presiune în pneuri; urinometre; memorie flash
usb; sonde de vacuum; tuburi de vid (radio);
v e n t i l e  s o l e n o i d  ( c o m u t a t o a r e
electromagnetice); variometre; triunghiuri de
avertizare a avariilor vehiculelor; radiouri
pentru vehicule; aparate de navigaţie pentru
vehicule (altele decât computerele de bord);
verniere; veste anti-glonţ; casete video;
cartuşe de jocuri video; aparate de înregistrare
video; ecrane video; telefoane video; casete
video; vizor fotografic; viscozimetre;
regulatoare de tensiune pentru vehicule;
dispozitive de protecţie la supratensiune;
voltmetre; maşini de vot; suport plat (felii
siliconice); veste anti-glonţi; ochelari de
protecţie; aparte portative de emisie-recepţie;
triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculelor; taviţe de spălat (fotografie);
indicatoare pentru nivelul apei; aparate pentru
măsurarea lungimii de undă; pod-bascule;
aparate şi instrumente folosite pentru
cântarire; maşini de cântarire; greutăţi; alarme
cu fluier; conuri de vânt pentru indicarea
directiei vântului; conectori de fire
(electricitate); stâlpi pentru antene wireless;
fire electrice; fire din aliaje metalice (fire
fuzibile); fire de telefon; editor de texte; măşti
de protecţie pentru muncitori; rezemătoare
pentru încheieturi folosite la computer;
aparate de raze x, altele decât cele pentru uz
medical; radiagrafii, expuse; radiografii, altele
decât pentru uz medical; tuburi de raze x,
altele decât pentru uz medical; aparate şi
instalaţii de generare a razelor x, altele decât
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cele pentru uz medical; dispozitive de
protecţie contra razelor x, cu excepţia celor de
uz medical.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; contabilitate; întocmirea extraselor
de cont; administrare comercială a licenţierii;
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
procesarea administrativa a ordinelor de
comandă; publicitate; agentii de publicitate;
publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; raspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; informaţii comerciale şi consiliere
pentru clienţi; (firmă pentru consilierea
consumatorilor); analiză preţului de achiziţie;
răspunderea la telefon pentru; abonaţii
indisponibili; evaluari ale afacerilor;
intermedierea abonamentelor de ziar;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
managementul afacerilor pentru artişti;
asistenţă în managementul afacerilor; licitaţii;
auditare; transmiterea facturilor prin poştă;
contabilitate; evaluarea afacerii; consultanţă
profesionala în afaceri; informaţii de afaceri;
anchete de afaceri; investigaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare; asistenţă pentru managementul
afacerilor; consultanţă pentru managementul
afacerilor; managementul afacerilor pentru
hoteluri; managementul afacerilor pentru
artişti; managementul afacerilor sportivilor;
consultanţă pentru organizarea afacerii;
cercetare de afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; administrare comercială a
licenţierii; produselor şi serviciilor pentru alte
companii; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de

comparaţie a preţurilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; consultanţă profesională în
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
analiza preţului; intermedieri cautari de date
în fişiere de computer; demonstraţii cu
produse; publicitate prin corespondenţă direct;
distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; reproducerea
documentelor; prognoze economice; experţi în
eficienţă; agenţii de locuri de muncă;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de prezentări de
moda în scop promoţional; management
computerizat al fişierelor; prognoze
economice; managementul afacerilor pentru
hoteluri; agenţii de import-export; asistenţă
pentru management industrial sau
commercial; agenţii de informare comercială;
informaţii de afaceri; anchete de afaceri;
investigatii de afaceri; facturare servicii de
structurare în scop publicitar; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor;
asistenţă de management comercial sau
industrial; managementul fişierelor
computerizate; consultanţă de management al
personalului; marketing; cercetare de
marketing; studii de marcketing; modeling
pentru promoţii publicitare sau de vânzări;
servicii de culegere a ştirilor; intermedierea
abonamentelor de ziar; închirieri de
echipamente şi aparatură de birou; publicitate
online pe o reţea de computer; sondaje de
opinie; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
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publicitate în aer liber; servicii de externalizae
(asistenţă de afaceri); întocmirea statelor de
p l a tă ;  c o n s u l t a n ţ ă  î n  d o me n i u l
managementului personalului; recrutarea
personalului; servicii de fotocopiere; sondaje
de opinie; prezentarea de produse în mediile
de comunicare, pentru retail; servicii de
comparare a preţurilor; procesarea
administrativa a ordinelor de comandă;
procesare a cuvintelor; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); producţia de clipuri
publicitare; testare psihologică pentru
selectarea personalului; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; publicitate;
agenţii de publicitate; pregatirea secţiunilor
publicitare; închirierea de material publicitar;
publicarea textelor publicitare; scrierea
textelor publicitare; procesarea administrativă
a ordinelor de comandă; publicitate radio;
reclame radio; personal de recrutare; servicii
de relocare pentru afaceri; închirierea spaţiilor
publicitare; închirierea minutelor publicitare
în; cadrul mediilor de comunicare; închirierea
de aparate de fotocopiere; închirierea
tonomatelor; închirierea aparaturii şi
echipamentelor de birou; închiriere de
mater ia l  publ ic i ta r ;  reproducerea
documentelor; cercetarea afacerilor;
prezentarea produselor în medii de:
comunicare pentru retail; intermedieri de
promotii  de vânzare; distribuirea
eşantioanelor; servicii de secretariat; aranjarea
vitrinelor; stenografie; căutare sponsorizare;
întocmirea extraselor de cont; compilarea
statisticilor; intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicaţii; intermedierea
abonamentelor de ziar; sistematizarea
informatiilor în bazele de date computerizate;
pregatirea taxelor; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
servicii de răspuns la telefon pentru abonaţii

indisponibili; publicitate televizată; reclame
televizate; testare psihologică pentru
selectarea personalului; scrierea textelor
publicitare; organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare; transcriere
dactilografiere; actualizarea materialului
publicitar; închirierea tonomatelor; procesarea
cuvintelor; scrierea textelor publicitare.
38 Telecomunicaţii; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computer;
transmisia de televiziune prin cablu;
transmisie radio; transmisii de televiziune;
transmisia de televiziune prin cablu;
comunicaţii cu tefonul mobil; furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicarea cu
terminale de computere; comunicaţii prin
reţele de fibră optică; comunicaţii prin
telegrame; comunicaţii prin telefon; transmisia
asistată de computer a mesajelor şi imaginilor;
comunicare prin terminale de computere;
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaţii); poştă electronic; transmisie
prin facsimile; transmiterea de felicitări
online; informaţii despre telecomunicaţii;
transmiterea mesajelor; agentii de ştiri;
servicii de pager (radio, 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; transmisie radio;
închirierea timpului de acces la reţelele
globale de computere; închirierea aparatelor
de fascimil; închirierea aparatelor de
transmisie a mesajelor; închierea
modemurilor; închirierea echipamentelor de
telecommunicatii; închirierea telefoanelor;
transmisie prin satelit; închirierea aparatelor
de transmitere a mesajelor; furnizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 24.02.2014

10

canalelor de telecomunicaţii pentru servicii de
t e l e s h o p p i n g ;  i n f o r m a ţ i i  d e s p r e
telecomunicaţii; servicii de rutare şi jonctiune
pentru telecomunicaţii; servicii de
teleconferinţă; comunicaţii prin telegrame;
transmiterea de telegrame servicii de telegraf;
comunicatii prin telefon; servicii de telefonie;
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; transmisie de
televiziune; servicii de telex; transmisia prin
facsimile; transmisia de fişiere digitale;
transmisia de felicitari online; transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator;
transmisia telegramelor; servicii de poştă
vocală; servicii de transfer; transmisie
wireless; furnizare de jurnale online (online
blogs), forumuri, galerii foto, camere de
discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori; asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încarca, accesa, comenta şi clasifica text,
continut grafic, fotografic, video şi/sau audio;
asigurarea accesului la un sistem on-line care
permite utilizatorului unui site-web să încarce
clasamente (ratings) şi comentarii despre alţi
utilizatori, servicii sau produse utilizate;
transmitere şi punere în comun (sharing) de
ştiri, informaţii, imagini, înregistrări video şi
audio; publicaţii electronice; servicii de
portaluri de internet.
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;
analize pentru exploatarea câmpurilor de
petrol; consultaţii arhitecturale; arhitectură;
autentificarea lucrărilor de artă; cercetare
bacteriologică; cercetare biologic; calibrare
(măsurare); analiză chimică; cercetare
chimică; servicii de chimie; însămânţarea

norilor; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computer;
programare computerizată; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computer; consultanţă de software
computerizat; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computer; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiza software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer; servicii
de protecţie anti-virus pentru computere;
schiţarea construcţiilor; consultanţă în
software de computer; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computer; consultanţă în domeniul
economisirii energiei; convertirea datelor sau
documentelor din medii fizice în medii
electronice; cercetare cosmetic, crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică); design
de decoraţiuni interioare; design de sisteme de
computer; proiectare industrial; design de
decoraţiuni interioare; servicii de proiectare
pentru ambalare; creaţii de modă; design de
arte grafice; digitalizarea documentelor
(scanare); schiţarea construcţiilor; creaţii de
modă; duplicarea programelor de computer;
consultanţă în domeniul economisirii de
energie inginerie; (cercetare în domeniul
protecţiei mediului); evaluarea calităţii masei
lemnoase pe picior; evaluarea calităţii lânii;
explorare subact ivat ică ;  prognoză
meteorologică; prospectare geologică;
cercetare geologică; studii tipografice; design
de arte grafice; analiză grafologică; găzduirea
site-urilor web; proiectare industrială;
instalarea software-ului computerizat; servicii
de laboratoare ştiinţifice; ridicări topografice;
crearea şi mentenanţa website-urilor pentru
alţii; mentenanţa software-urilor de program;
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testarea materialelor; cercetare mecanică;
informaţii meteorologice; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; prospectarea petrolului; analiză
pentru exploatarea câmpurilor de petrol;
expertize pentru câmpurile de petrol; testarea
puţurilor de petrol; proiectarea ambalajelor
fizică (cercetare); studii de proiecte tehnice;
prospectare geologic; prospectarea petrolului;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computer; servicii de motoare de căutare pe
internet; asigurarea de informaţii, consiliere şi
consultanţă în domeniul ştiinţific, referitor la
compensarea emisiilor de dioxid de carbon;
controlul calităţii; recuperarea datelor
computerizate; închiriere a computerelor;
închiriere a software-ului de computer;
închirierea serverelor web cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; cercetare biologic;
cercetare geologică; cercetare în domeniul
protecţiei mediului; servicii de motoare de
căutare pe internet; închirierea serverelor web
design de software pentru computer;
închirierea software-urilor de computer;
actualizarea software-ului de computer; studii
de proiecte tehnice; modelare (proiectare
industrială); expertizare; expertize
topografice; ridicări topografice; expertize ale
câmpurilor de petrol; cercetare tehnică;
testarea materialelor; testarea materialelor
textile; explorare subacvatică; planificare
urbană; testarea vehiculelor pentru circulaţia
pe drumurile publice; analiza apelor; prognoză
meteo; autentificarea lucrărilor de artă;
proiectarea şi dezvoltarea de sisteme pentru
plata electronică şi pentru procesarea
transferurilor electronice de fonduri;
proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online; proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii (application programming
interfaces (API)); proiectarea, administrarea şi

monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din Internet; informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus. 
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii ale agenţiilor de adopţii; servicii de
soluţionare alternativă a disputelor; servicii de
arbitraj; baby sitting; inspecţii de bagaje
pentru securitate; gărzi de corp; servicii de
însoţire; închiriere a articolelor vestimentare;
licenţierea software-urilor de computer
(servicii legale); consultanţă pentru
proprietatea intelectuală; consultanţă în
materie de securitate; managementul
drepturilor de autor; servicii de incinerare;
servicii matrimoniale; agenţii de detectivi;
înregistrarea numelor domeniilor (servicii
juridice); escorte în societate (însoţire);
închirierea rochiilor de seară; închirierea
alarmelor de incendiu; închirierea
extinctoarelor; combaterea incendiilor;
funerarii; cercetare genealogică; gărzi; gărzi
de noapte; calcularea horoscopului; servicii
pentru paza casei; inspecţii de bagaje pentru
securitate; inspectarea fabricilor pentru
securitate; consultanţă în materie de
proprietate intelectuală; licenţierea proprietăţii
intelectuale; servicii de supraveghere a
proprietăţii intelectuale; investigarea
dispariţiilor; investigarea trecutului
persoanelor cercetări juridice; licenţierea
software-urilor de program (servicii juridice);
licenţierea proprietăţii intelectuale; servicii
privind litigiile; deschiderea încuietorilor de
siguranţă; returnarea proprietăţii pierdute;
managementul drepturilor de autor; agenţii
matrimoniale; mediere; investigarea
persoanelor dispărute; monitorizarea
alarmelor de securitate şi antiefracţie; gărzi de
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noapte; deschiderea încuietorilor de siguranţă;
organizarea de întâlniri religioase;
investigarea trecutului personal; pază de corp;
servicii de companie pentru animale;
planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă; înregistrarea numelor domeniilor
(servicii juridice); închirierea alarmelor de
incendiu; închirierea extinctoarelor;
închirierea seifurilor; închirierea seifurilor;
inspecţii în fabrici pentru securitate;
consultanţă de securitate; servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01234
(151) 24/02/2014
(732) S.C. FREEWAY DESIGN S.R.L.,

Şos. Olteniţei nr. 8, bl. A2, sc. 1, et. 1,
ap. 7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FRAGOLA DESIGN HOME DECOR
AND MORE

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb
  

(531) Clasificare Viena:270511; 270519;
290113;  

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

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01235
(151) 24/02/2014
(732) S.C. ROMPATENT DESIGN

S.R.L., Str. Matei Voievod nr.
115-123, bl. O2, sc. 3, et. 5, ap. 112,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

patentdesign.ro

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

45 Consultanţă pentru proprietatea
intelectuală; servicii de supraveghere a
proprietăţii intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01239
(151) 24/02/2014
(732) B U T E A  S I M I O N E S C U

ALECSANDRU EDUARD, Str.
Frumoasă nr. 25, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

Voyage Center

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

  
(531) Clasificare Viena:010312; 011524;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01241
(151) 24/02/2014
(732) S.C. SOTTO 4 REAL S.R.L., Str.

Regele Ferdinand nr. 3, ap. 5, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Cleaner

(591) Culori revendicate:albastru închis,
bleu, verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:020311; 270508;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01245
(151) 24/02/2014
(732) S.C. ANDREEA CRISTEA PR

AGENCY S.R.L., Str. Slobozia
Conachi, nr. 532, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

Medical PR Agency

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7465C), gri (pantone 424C)

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01246
(151) 24/02/2014
(732) REGISTRUL ELECTRONIC AL

ANIMALELOR DOMESTICE SI
DE COMPANIE, Aleea Plopilor nr.
3, bl. L1, sc. D, ap. 56, judeţul Cluj,
401033, TURDA ROMANIA 

(540)

READC Nr. meu de înregistrare
www.READC.ro

(591) Culori revendicate:maro, albastru

  (531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Crearea de baze de date sistematizare de
informaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01247
(151) 24/02/2014
(732) CARTIS EMILIAN DAN, Str. Haţeg

nr. 28, bl. K2, sc. 2, ap. 27, judeţul
Cluj, 400697, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:260105; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01216
(151) 24/02/2014
(732) STEFANESCU DANIEL, Şos.

Giurgiului nr. 79-101, bl. F, sc. 3, et.
1, ap. 80, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCHAREST LADIES ORCHESTRA
 

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01251
(151) 24/02/2014
(732) S.C. IMM BUSINESS SECURITY

S.R.L., Str. Aghires nr. 4, bl. 220, ap.
15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMM BUSINESS SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:241708; 260106;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01252
(151) 24/02/2014
(732) HADAD YOSEF, Bd. Libertăţii nr. 6,

bl. 116, sc. 1, et. 6, ap. 18, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU
(540)

JH EVENTS
 

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment. 
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01236
(151) 24/02/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor nr. 61, jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALLVIEW SOUL
  

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

9 Telefoane mobile, telefoane inteligente;
camere video; hardware şi software de
calculator în ceea ce priveşte telefoanele
mobile, telefoanele inteligente şi camerele
video; carduri de memorie; aparate şi
instrumente cu imagini video; trepiede pentru
camere foto; accesorii; piese şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01237
(151) 24/02/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor nr. 61, jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALLVIEW VIPER

  

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

9 Telefoane mobile, telefoane inteligente;
camere video; hardware şi software de
calculator în ceea ce priveşte telefoanele
mobile, telefoanele inteligente şi camerele
video; carduri de memorie; aparate şi
instrumente cu imagini video; trepiede pentru
camere foto; accesorii; piese şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01217
(151) 24/02/2014
(732) TRADOTECA S.R.L., Str. C. D.

Gherea, bl. G5, sc. A, ap. 19, Jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

Tradoteca Agentia ta de traduceri online

(591) Culori revendicate:albastru
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(531) Clasificare Viena:070116; 070510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01238
(151) 24/02/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor nr. 61, jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALLVIEW ALLDRO
  

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

9 Telefoane mobile, telefoane inteligente;
camere video; hardware şi software de
calculator în ceea ce priveşte telefoanele
mobile, telefoanele inteligente şi camerele
video; carduri de memorie; aparate şi
instrumente cu imagini video; trepiede pentru
camere foto; accesorii; piese şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01240
(151) 24/02/2014
(732) S.C. WERBO S.R.L., Str. Lugojului

nr. 9, bl. A5, sc. B, et. 2, ap. 5, cam. 1,
judeţul Timiş, 300135, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

lilalu DUPĂ NOI, POTOLU'

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis, albastru deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:110104; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01218
(151) 24/02/2014
(732) ALSTANI VICTOR RAZVAN, Str.

Mărului nr. 17, sc. A, et. 2, ap.12, Sat
Fundeni, Jud Ilfov, , COMUNA
DOBROEŞTI ROMANIA 

(732) PADURARU SILVIU MARIAN,
Intrarea Tăciunelui nr. 9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEEPSIDE DEEJAYS
  

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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 îînregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţioneaza cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; formaţie muzicală,
servicii de înregistrări audio-video. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01242
(151) 24/02/2014
(732) S.C. CARGUARD S.R.L., Şos.

Borşului nr. 72, judeţul Bihor, 417078,
SÂNTION ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

LIFEGUARD
 

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

9 Ochelari şi viziere de protecţie contra
luminii orbitoare; mănuşi din azbest pentru
protecţia contra acciden telor; mănuşi de
protecţie pentru radiaţii, pentru uz industrial;
îmbrăcăminte de protecţie contra incendiilor;
căşti de protecţie; măşti de protecţie;
dispozitive de protecţie pentru uzul personal
contra accidentelor; cos tume de protecţie;
încălţăminte de protecţie contra accidentelor,
iradierii şi incendiului; elemente de protecţie
contra scânteilor; dispozitive de protecţie
contra razelor X, cu excepţia celor de uz
medical; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar;
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură; dopuri de
urechi (pentru protecţia urechii, dispozitive de
protecţie a urechii); dispozitive de protecţie
pentru degete, pentru uz medical; dispozitive
de protecţie contra razelor X, pentru uz
medical.
11 Filtre şi instalaţii de filtrare a apei.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselordin clasa 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
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le vadă şi să le cumpere comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau a emisiunilor de
teleshopping

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01219
(151) 24/02/2014
(732) BLUE SPA IMPEX S.R.L., Str.

Uranus nr. 98, bl. U8, parter, camera
2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Blue Spa

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01220
(151) 24/02/2014
(732) TUDOR NICOLAE, Str. Brătăşanca

nr. 35, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAS GYM

(531) Clasificare Viena:260201; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01226
(151) 24/02/2014
(732) S.C. LUCA GREEN GROUP

S.R.L., Str. Islaz nr. 3, Judeţul Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

LUCA

(591) Culori revendicate:verde, alb
 (531) Clasificare Viena:260201; 270511;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01243
(151) 24/02/2014
(732) ALEXUC JAN VIOREL, Sat.

Tomeşti, Jud. Iaşi, , COMUNA
TOMEŞTI ROMANIA 

(540)

DELTA TAXI ALEGEREA PERFECTA!
  

(531) Clasificare Viena:030101; 160111;
270508;  

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

39 Servicii de transport persoane în regim de
taxi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01229
(151) 24/02/2014
(732) DUMITRESCU ROMEO, b-dul

Eroilor nr. 15, bloc A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

barza

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:020506; 030707;

270502; 270508; 290101;  
(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 material pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produse pentru testarea fertilităţii
şi/sau a sarcinii; produse destinate igienei
sexuale şi a prevenirii îmbolnăvirilor
transmise pe cale sexuală.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,

membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură; produse
destinate igienei sexuale şi prevenirii
îmbolnăvirilor transmise pe cale sexuală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele din clasele 3, 5,10, 28.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01244
(151) 24/02/2014
(732) S.C. GECKO PROTECT S.R.L., Nr.

753, judeţul Cluj, 407590, COM.
VIIŞOARA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

GECKO
  

(531) Clasificare Viena:270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalări şi service pentru sisteme de
securitate; instalarea şi repararea de mijloace
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de pază contra incen diilor.
39 Transport securizat de bani şi valori;
servicii de curierat; servicii de transport de
urgenţă (ambulanţe).
42  Proiectare în servicii, instalaţii şi sisteme
de securitate.
45 Servicii de gardă de corp; servicii de gardă;
monitorizare de intruziune şi alarme de
securitate; monitorizare de sisteme de
calculatoare pentru scopuri de securitate;
sisteme de însoţire în societate; servicii de
investigaţii şi de supraveghere cu referire la
siguranţa persoanelor, bunurilor şi
colectivităţilor; servicii de supraveghere şi
pază; consultanţă în servicii de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01233
(151) 24/02/2014
(732) MARICA FLORIN, Aleea Călineşti

nr. 2, bl. 14, sc. 2, et. 1, ap. 13, sector
4, 040972, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DJ Marika

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţia de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; montaj de
programe radiofonice şi de televiziune;
producţia şi organizarea de concerte şi
spectacole muzicale; prezentarea de
spectacole live; realizarea materialelor
audio-video; editare video, producţia şi
organizarea de concursuri, spectacole de
educaţie sau divertisment; redactare de texte,
altele decât texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01221
(151) 24/02/2014
(732) BĂLU MARIUS, Str. Dorobanţi nr.

2B, Jud. Mehedinţi, , DROBETA
turnu severin ROMANIA 

(540)

POVESTEA DUNARII
  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01222
(151) 24/02/2014
(732) SONY CORPORATION, 1-7-1

Konan, Minato-ku, , Tokyo JAPONIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SONY
 

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
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aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01223
(151) 24/02/2014
(732) S.C. LIN & EMA S.R.L., nr. 1, Jud.

Alba, , ZLATNA ROMANIA 
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

La Boltă

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, demonstraţii cu
produse, intermedieri de promoţii de vânzare,
distribuirea esantioanelor, aranjarea vitrinelor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a produselor industriale (cu
excepţia transportului lor) permitând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, activităţi de import-export.
39 Livrări de bunuri, livrarea de produse,
depozitarea de produse, ambalarea bunurilor,
depozitare, depozitarea bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01224
(151) 24/02/2014
(732) S.C. SEOUL SERVICII DE

SECURITATE S.R.L., Sat Câmpia,
nr. 105, Jud. Sălaj, 457047,
COMUNA BOCSA ROMANIA 

(540)

SEOUL SERVICII DE SECURITATE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 01227
(151) 24/02/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

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

(540)

KEMPO
  

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

41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
competiţionale sportive, gale sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01231
(151) 24/02/2014
(732) S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Dobrogeanu Gherea nr.
43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

DECEBAL
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01232
(151) 24/02/2014
(732) S.C. AFI TOTAL DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Dobrogeanu Gherea nr.
43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

BUREBISTA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01228
(151) 24/02/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

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

(540)

MMA
  

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

41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
competiţionale sportive, gale sportive.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATĂ

Se scoate de la publciare depozitul M2014/01026 care a fost publicat
dintr-o eroare în data de 24. 02.2014.


