
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 24.04.2014

PUBLICATE ÎN DATA DE 05.05.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
24/04/2014

1

Cereri M|rci publicate în data de 05/05/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01167
24/04/2014 S.C. INNATE S.R.L. PROmovia

2 M 2014
02434

24/04/2014 SABOTAGE EVENTS S.R.L. SABOTAGE

3 M 2014
02843

24/04/2014 BODEA ANDREI Maxximus1607

4 M 2014
02847

24/04/2014 S.C. BLUEPLANET
RECYCLING S.R.L.

DeÕeu Termic

5 M 2014
02889

24/04/2014 S.C. APILIFE RO S.R.L. COCKTAIL APICOL

6 M 2014
02890

24/04/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. CARDIO POWER

7 M 2014
02891

24/04/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. SERENIS

8 M 2014
02892

24/04/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. OPTIMIST

9 M 2014
02893

24/04/2014 S.C. EVOLET WINE INVEST
S.R.L.

SERAFIM

10 M 2014
02894

24/04/2014 S.C. STELLA PACK S.R.L. SERVICE PACK

11 M 2014
02895

24/04/2014 S.C. JOB CONNECT S.R.L. JOB Connect THE RIGHT PEOPLE

12 M 2014
02896

24/04/2014 S.C. REYSOL S.R.L. Blue Wings

13 M 2014
02897

24/04/2014 S.C. PAMBAC S.A. Patiserie Pambac, ador gustul de
acas|

14 M 2014
02898

24/04/2014 RPRO HOLDINGS S.A. R.L. World Class

15 M 2014
02899

24/04/2014 S.C. MARIO DANCE ATELIER
S.R.L.

GLORIA SOLIS Proiect Multicultural
International sub egida S.C.MARIO
DANCE ATELIER S.R.L.

16 M 2014
02900

24/04/2014 S.C. ERBECAR S.R.L. NUCET-BUNATATI MANASTIRESTI

17 M 2014
02901

24/04/2014 S.C. BRANDOL S.R.L. Ocolul p|mântului într-un pahar de
vin
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18 M 2014
02902

24/04/2014 PALADE MIHAI PAL - Vinul lui Nea MiÕu

19 M 2014
02903

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Sharuieste fiecare moment

20 M 2014
02904

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Momente împreuna

21 M 2014
02905

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Experiente impreuna

22 M 2014
02906

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Tot ce ne conecteaza

23 M 2014
02907

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Life is for sharing

24 M 2014
02908

24/04/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Viata merita povestita

25 M 2014
02909

24/04/2014 S.C. BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A.

C

26 M 2014
02910

24/04/2014 S.C. BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A.

C Bank

27 M 2014
02911

24/04/2014 NOROC ANGELA IUBIRI SECRETE

28 M 2014
02912

24/04/2014 S.C. VITALIMENTI S.R.L. VITALPIZZA

29 M 2014
02914

24/04/2014 AEROCLUBUL ROMANIEI The HAWKS of ROMANIA EXTRA
300

30 M 2014
02915

24/04/2014 AEROCLUBUL ROMANIEI AR

31 M 2014
02916

24/04/2014 SOCIETATEA YOUR PASSION
S.R.L.

Insula Placerii

32 M 2014
02917

24/04/2014 S.C. UDVARHELYI MEDIA
S.R.L.

Udvarhely Udvarhelyszek legelso
Lapja Alapitva 1872 ben

33 M 2014
02918

24/04/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

MADISON MARIENNA

34 M 2014
02919

24/04/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

MADISON CLASSINO

35 M 2014
02920

24/04/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. RODUL GR{DINII. Legume Õi Fructe
Proaspete. Direct de la Gospodari

36 M 2014
02921

24/04/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. RODUL GRADINII



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
24/04/2014

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

37 M 2014
02922

24/04/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. DOR DE GUST

38 M 2014
02923

24/04/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. DOR DE GUST. Legume si Fructe
Romanesti. Proaspat din Gradina

39 M 2014
02924

24/04/2014 ANGELWATCH S.R.L. BOA BEAT OF ANGELS

40 M 2014
02925

24/04/2014 S.C. RO STAR S.A. RoStar Max's

41 M 2014
02926

24/04/2014 S.C. RO STAR S.A. RoStar Day Dream

42 M 2014
02927

24/04/2014 S.C. INTEGRIS S.R.L. INTEGRIS

43 M 2014
02928

24/04/2014 S.C. RO STAR S.A. RoStar Day Dream

44 M 2014
02929

24/04/2014 S.C. PET FACTORY S.R.L. 4DOG

45 M 2014
02930

24/04/2014 S.C. PET FACTORY S.R.L. 4PET
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(210) M 2014 01167
(151) 24/04/2014
(732) S.C. INNATE S.R.L., Viale Industria

nr.11/13, 15067, NOVI LIGURE (AL)
ITALIA IT

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PROmovia
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02434
(151) 24/04/2014
(732) SABOTAGE EVENTS S.R.L., Str.

Păcii nr. 10, judeţul Timiş, ,
SĂCĂLAZ ROMANIA 

(540)

SABOTAGE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090721; 090725;

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

clase:
41 Organizarea şi susţinerea concertelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02843
(151) 24/04/2014
(732) BODEA ANDREI, Str. Oborului nr.

38, Judeţul Arad, 310446, ARAD
ROMANIA 

(540)

Maxximus1607

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240905;

240910; 270524; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (în special:
costume, sacouri, cămăşi, pantofi, pălării,
cravate, papioane, halate).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 25 (în
special: costume, sacouri, cămăşi, pantofi,
pălării, cravate, papioane, halate) (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02847
(151) 24/04/2014
(732) S.C. BLUEPLANET RECYCLING

S.R.L., Calea Plevnei nr. 145B, bl. 5,
ap. 5011, sector 6, 060012,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Deşeu Termic

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02921
(151) 24/04/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

RODUL GRADINII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Pulpă de legume (sosuri); sosuri de fructe;
arome preparate din legume; arome obţinute
din fructe; oţet de fructe; ceaiuri de fructe;
fructe trase în ciocolată; înghetate de fructe;
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Băuturi răcoritoare cu arome de fructe;
nectaruri din fructe, nealcoolice; sucuri de
legume (băuturi); suc concentrat de fructe.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
comercializarea produselor agricole şi a celor
fitosanitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, saloane, prezentări de
firme şi produse; editare publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul firmei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
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consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Zdrobirea fructelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane. 
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02903
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Sharuieste fiecare moment

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folositi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,

tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinseîn alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 02904
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Momente împreuna

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi

instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
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metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 02905
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Experiente impreuna

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
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fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folositi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia

celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri Marci depuse in data de 24/04/2014

12

scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;

nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinseîn alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Sigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
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de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 02906
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Tot ce ne conecteaza

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folositi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,

tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanti;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fi re de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinseîn alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din ructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale si sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02907
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Life is for sharing

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folositi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi

instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
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metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinseîn alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturala.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură si silvicultură.
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 02908
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Viata merita povestita

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
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fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folositi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânari şi fitiluri. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia

celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din
acestemateriaie neincluse în alte clase;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artisi; pensule; maşini de
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scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse ?n alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
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 şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;

nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinseîn alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
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de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 02909
(151) 24/04/2014
(732) S.C. BANCA COMERCIALA

CARPATICA S.A., Str. Autogării nr.
1, judeţul Sibiu, , SIBIU 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)

C

(591) Culori revendicate:galben, galben
închis, portocaliu, roşu, ciclam , mov,
b leumar in ,  a lbas t ru  înch i s ,
albastrudeschis, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:270105; 270506;

270521; 290115;  

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

9 Programe calculator.
16 Imprimate în special bancare, reviste.
35 Informaţii sau estimări de afaceri.
36 Asigurări, afaceri financiare.
39 Transport valori.
41 Cursuri de pregătire profesională.
42 Proiectare expertize.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02922
(151) 24/04/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

DOR DE GUST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Pulpă de legume (sosuri); sosuri de fructe;
arome preparate din legume; arome obţinute
din fructe; oţet de fructe; ceaiuri de fructe;
fructe trase în ciocolată; înghetate de fructe;
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Băuturi răcoritoare cu arome de fructe;
nectaruri din fructe, nealcoolice; sucuri de
legume (băuturi); suc concentrat de fructe.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
comercializarea produselor agricole şi a celor
fitosanitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, saloane, prezentări de
firme şi produse; editare publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul firmei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Zdrobirea fructelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane. 
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02923
(151) 24/04/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

DOR DE GUST. Legume si Fructe
Romanesti. Proaspat din Gradina

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Pulpă de legume (sosuri); sosuri de fructe;
arome preparate din legume; arome obţinute
din fructe; oţet de fructe; ceaiuri de fructe;
fructe trase în ciocolată; înghetate de fructe;
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
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cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Băuturi răcoritoare cu arome de fructe;
nectaruri din fructe, nealcoolice; sucuri de
legume (băuturi); suc concentrat de fructe.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
comercializarea produselor agricole şi a celor
fitosanitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, saloane, prezentări de
firme şi produse; editare publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul firmei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Zdrobirea fructelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricola de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02924
(151) 24/04/2014
(732) ANGELWATCH S.R.L., Str.

Grigore Ionescu nr. 63, bl. T73, sc.B,
et. 4, ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOA BEAT OF ANGELS
  
(531) Clasificare Viena:030717; 270508;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02925
(151) 24/04/2014
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos. Alexandriei

nr. 42, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar Max's

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
maro, bej, verde, portocaliu, roz,
galben
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 (531) Clasificare Viena:080106; 080110;
080112; 250119; 270502; 290115;  

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

30 Biscuiţi, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02926
(151) 24/04/2014
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos.

Alexandriei nr. 42, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar Day Dream

(591) Culori revendicate:galben, bej, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:080106; 080111;

080303; 080306; 080307; 250119;
270502; 290114;  

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

30 Biscuiţi; cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de

patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02889
(151) 24/04/2014
(732) S.C. APILIFE RO S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 17, et. 8, ap. 34, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

COCKTAIL APICOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri Marci depuse in data de 24/04/2014

24

(210) M 2014 02927
(151) 24/04/2014
(732) S.C. INTEGRIS S.R.L., Str. Govora

nr. 16A, sc. 1, ap. 1, judeţul Cluj,
400664,  CLUJ -  NAPOCA
ROMANIA 

(540)

INTEGRIS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270501;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agenţii de publicitate; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare; comerţ cu amănuntul
şi ridicata; comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; servicii de
grafică publicitară; concept şi strategii de
marketing.
41 Fotografie, editare şi arhivare fotografie în
format digital; producţie audio, video şi
fotografie; servicii de studio foto.
42 Servicii de proiectare grafică; servicii de
grafică şi design; servicii de grafică şi
ilustraţie digitală; proiectare grafică pentru
compilare de pagini web pe internet; design
vizual; design de produs; design de ambalaje;
design pentru magazine; design de interior de
magazine; realizare siteuri şi pagini web;

programare site; optimizarea traficului pe site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02890
(151) 24/04/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

CARDIO POWER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02900
(151) 24/04/2014
(732) S.C. ERBECAR S.R.L., Sat Nucet,

str. Linia Mica, nr. 547, Jud.
Dâmboviţa, , COMUNA NUCET
ROMANIA 

(540)

NUCET-BUNATATI MANASTIRESTI

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

29 Lapte şi produse lactate.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02891
(151) 24/04/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

SERENIS

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02892
(151) 24/04/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

OPTIMIST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02893
(151) 24/04/2014
(732) S.C. EVOLET WINE INVEST

S.R.L., Aleea Braşoveni nr. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

SERAFIM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02901
(151) 24/04/2014
(732) S.C. BRANDOL S.R.L., Str.

Clujului, nr. 7B, Jud. Cluj, , GHERLA
ROMANIA 

(540)

Ocolul pământului într-un pahar de vin

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02894
(151) 24/04/2014
(732) S.C. STELLA PACK S.R.L., Str.

Bujorului nr. 49A, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

SERVICE PACK
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02895
(151) 24/04/2014
(732) S.C. JOB CONNECT S.R.L., Str.

Reconstrucţiei nr. 2A, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

JOB Connect THE RIGHT PEOPLE
(531) Clasificare Viena:020123; 020723;

270302; 270525;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Consultanţă în probleme legate de relaţiile
de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02896
(151) 24/04/2014
(732) S.C. REYSOL S.R.L., Str. Mircea

Vodă nr. 11, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Blue Wings

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:030116; 240103;

240109; 270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02928
(151) 24/04/2014
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos. Alexandriei

nr. 42, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

RoStar Day Dream

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, bleu,
galben, bej

  
(531) Clasificare Viena:080111; 110302;

250119; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi; cafea; ceai; cacao; zahăr; orez;
tapioca; sago; înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; miere; sirop
de melasă; drojdie; praf de copt; sare; muştar;
oţet; sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02897
(151) 24/04/2014
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Patiserie Pambac, ador gustul de acasă

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:060102; 080107;

080115; 250703; 250725; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse din făină, prăjituri, dulciuri,
plăcinte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02902
(151) 24/04/2014
(732) PALADE MIHAI, Str. Dr. Alex.

Carnabel nr. 64, Jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

PAL - Vinul lui Nea Mişu
(591) Culori revendicate:auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020101; 050710;

250119; 250723; 250725; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02898
(151) 24/04/2014
(732) RPRO HOLDINGS S.A. R.L., Lou

H e m m e r  7 , ,  ,
L U X E M B U R G - F I N D E L
LUXEMBOURG 

(540)

World Class
(591) Culori revendicate:roşu (pantone

185C), negru (pantone Black 6C)
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270517; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02899
(151) 24/04/2014
(732) S.C. MARIO DANCE ATELIER

S.R.L., Aleea Jupiter nr. 14, judeţul
Cluj, 405200, DEJ ROMANIA 

(540)

GLORIA SOLIS Proiect Multicultural
International sub egida S.C.MARIO
DANCE ATELIER S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:010307; 010316;

020308; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02929
(151) 24/04/2014
(732) S.C. PET FACTORY S.R.L., Sos.

Giurgiului, nr. 118, bl. 12, sc. 5, et. 4,
ap. 130, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

4DOG

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

270711; 270717; 290104;  
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
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umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
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 02930
(151) 24/04/2014
(732) S.C. PET FACTORY S.R.L., Sos.

Giurgiului, nr. 118, bl. 12, sc. 5, et. 4,
ap. 130, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

4PET

(591) Culori revendicate:alb, verde
  
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

270711; 270717; 290103;  

(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; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02910
(151) 24/04/2014
(732) S.C. BANCA COMERCIALA

CARPATICA S.A., Str. Autogării nr.
1, judeţul Sibiu, , SIBIU 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)

C Bank

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

9 Programe calculator. 
16 Imprimate în special bancare, reviste.
35 Informaţii sau estimări de afaceri.
36 Asigurări, afaceri financiare.
39 Transport valori.
41 Cursuri de pregătire profesională.
42 Proiectare expertize.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02911
(151) 24/04/2014
(732) NOROC ANGELA, Str. Mircea

Vodă, nr. 42, bl. M14, sc. 2, et. 6, ap.
61, sect. 3, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

IUBIRI SECRETE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02914
(151) 24/04/2014
(732) AEROCLUBUL ROMANIEI, Bd.

Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The HAWKS of ROMANIA EXTRA 300

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, alb, violet, maro

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

180501; 240701; 260115; 260116;
260121; 270723; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02915
(151) 24/04/2014
(732) AEROCLUBUL ROMANIEI, Bd.

Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AR

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:180503; 240701;

260116; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02916
(151) 24/04/2014
(732) SOCIETATEA YOUR PASSION

S.R.L., Str. Unirii nr. 108A, Complex
Locuinţe Colective, Tronson B, et. 8,
ap. 5, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Insula Placerii

(591) Culori revendicate:alb, bleu
  
(531) Clasificare Viena:010701; 260114;

260115; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02917
(151) 24/04/2014
(732) S.C. UDVARHELYI MEDIA

S.R.L., Piaţa Varoshaza nr. 5, judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC 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)

Udvarhely Udvarhelyszek legelso Lapja
Alapitva 1872 ben
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(531) Clasificare Viena:020104; 070103;

240103; 240117; 240911; 240920;
270315; 270508;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; papetărie; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
tipărituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02918
(151) 24/04/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MADISON MARIENNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie şi patiserie cu şi fără
ciocolată; biscuiţi cu şi fără ciocolată;
fursecuri cu şi fără ciocolată; napolitane şi
napolitane biscuiţi cu şi fără ciocolată; vafe cu
şi fără ciocolată; preparate din făină şi
preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02919
(151) 24/04/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MADISON CLASSINO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie şi patiserie cu şi fără
ciocolată; biscuiţi cu şi fără ciocolată;
fursecuri cu şi fără ciocolată; napolitane şi
napolitane biscuiţi cu şi fără ciocolată; vafe cu
şi fără ciocolată; preparate din făină şi
preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02920
(151) 24/04/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

RODUL GRĂDINII. Legume şi Fructe
Proaspete. Direct de la Gospodari

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Pulpă de legume (sosuri); sosuri de fructe;
arome preparate din legume; arome obţinute
din fructe; oţet de fructe; ceaiuri de fructe;
fructe trase în ciocolată; îngheţate de fructe;
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Băuturi răcoritoare cu arome de fructe;
nectaruri din fructe, nealcoolice; sucuri de
legume (băuturi); suc concentrat de fructe.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
comercializarea produselor agricole şi a celor
fitosanitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial, saloane, prezentări de
firme şi produse; editare publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul firmei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;

consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Zdrobirea fructelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02912
(151) 24/04/2014
(732) S.C. VITALIMENTI S.R.L., Piaţa

Episcop Ignatie Darabant nr. 8A,
judeţul Bihor, , ORADEA 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)

VITALPIZZA

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

(531) Clasificare Viena:080125; 080717;
110302; 110309; 190716; 270112;
270502; 290115;  

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

30 Pizza, pizza preparată şi nepreparată, pizza
congelată.
35 Servicii publicitare şi de promovare,
servicii de comercializare şi promovare pentru
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produsele pizza, pizza preparată şi
nepreparată, pizza congelată.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul M 2014/02754, înregistrat în data de 17.04.2014,
denumirea m|rcii ”Colectia de povestiri stiintifico-fantastice” a fost publicat| eronat in
bopi marci din data de 23/04/2014. Denumirea corect| a m|rcii este CPSF. 


