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Cereri Mărci publicate în 02.12.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 07814 24/11/2014 2NA FARM S.R.L. FARMACIA MATERNA GRIJA

PENTRU FIECARE

2 M 2014 07900 24/11/2014 S.C. APILIFE RO S.R.L. ALIMENTE FUNCŢIONALE CU
PRODUSELE STUPULUI

3 M 2014 07907 24/11/2014 S.C. FULLSCREEN DIGITAL
S.R.L.

FOOTPRINTS DIGITAL

4 M 2014 07949 24/11/2014 S.C. JALUTEX S.R.L. JALUTEX

5 M 2014 07950 24/11/2014 S.C. YOUNG D.S. S.R.L. ISALUX

6 M 2014 07951 24/11/2014 S.C. P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA S.R.L.

GRANDE VENETO

7 M 2014 07953 24/11/2014 S.C. ENIGMA TRADING 2000
S.R.L.

LUMIA

8 M 2014 07954 24/11/2014 FARA GABRIEL NINDOS

9 M 2014 07955 24/11/2014 S.C. SONAS FOCUS S.R.L. sonas antrenează fericirea

10 M 2014 07956 24/11/2014 FOSZTO ARPAD Revista Crestina

11 M 2014 07957 24/11/2014 PLĂVĂNESCU RADU-ŞTEFAN PRISACA BÂRNOVA

12 M 2014 07958 24/11/2014 HNATIUC ADRIAN ROMSAC

13 M 2014 07959 24/11/2014 SARMASAN VASILE-DAN
STINCEL LIGIA SANDA

Agra's MEZELURI DOMNEŞTI

14 M 2014 07960 24/11/2014 CIOBANU LIVIU CONSTANTIN PREMIUM BEAUTY

15 M 2014 07961 24/11/2014 SARMASAN VASILE-DAN
STINCEL LIGIA SANDA

Agra's. ÎN SPIRIT ARDELENESC

16 M 2014 07962 24/11/2014 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

Colgate Sensitive cu Sensi
spuma

17 M 2014 07963 24/11/2014 TURLIU GIGI macrotech Quality Products



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24.11.2014

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2014 07964 24/11/2014 CARARE CATALIN ROMGPS covering the world

19 M 2014 07965 24/11/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. 4Mama

20 M 2014 07966 24/11/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. 4Baby

21 M 2014 07967 24/11/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Prevomit

22 M 2014 07968 24/11/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. 4 Femina

23 M 2014 07969 24/11/2014 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO LIGHT

24 M 2014 07970 24/11/2014 HARMONIUM INVESTMENT
LIMITED

Colţul Diabetului

25 M 2014 07971 24/11/2014 S.C. GOURMET COFFEE S.R.L. GOURMET COFFEE

26 M 2014 07972 24/11/2014 S.C. GOURMET COFFEE S.R.L. DOLCE NERA TRADIZIONE E
ILLUMINAZIONE

27 M 2014 07973 24/11/2014 ASOCIATIA C.S.F.C. ACADEMICA
ARGES

ASOCIATIA C.S.F.C
ACADEMICA ARGES

28 M 2014 07974 24/11/2014 BARA MARIA-MIHAELA Maya Luxurious Tea

29 M 2014 07975 24/11/2014 HANNERL CHARLOTTE
DRAGOE

LIGHTHOUSE EQUILIBRIUM

30 M 2014 07976 24/11/2014 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. A group new media

31 M 2014 07977 24/11/2014 MAXSYS COMPUTER S.R.L. CondimentariA,

32 M 2014 07978 24/11/2014 SERBAN IONUT MAXIMA FERESTRE

33 M 2014 07979 24/11/2014 Pico Bello

34 M 2014 07981 24/11/2014 S.C. LOTUS CENTER S.A. NYMPHAEA
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(210) M 2014 07814
(151) 24/11/2014
(732) 2NA FARM S.R.L., Complexul

Agroindustrial Unirea, nr. 2, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FARMACIA MATERNA GRIJA
PENTRU FIECARE

(591) Culori revendicate:mov, bleu
  
(531) Clasificare Viena:020323; 030717;

270501; 290112;  

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

3 Săpunuri parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
veterinar; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice, articole ortopedice.
28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07907
(151) 24/11/2014
(732) S.C. FULLSCREEN DIGITAL

S.R.L., Str. Constantin Bosianu nr. 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOOTPRINTS DIGITAL

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07900
(151) 24/11/2014
(732) S.C. APILIFE RO S.R.L., Str. Mihai

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

(540)

ALIMENTE FUNCŢIONALE CU
PRODUSELE STUPULUI

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetic adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale (de uz medical).
30 Zahăr, miere, sirop de melasă.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07973
(151) 24/11/2014
(732) A S O C I A T I A  C . S . F . C .

ACADEMICA ARGES ,  Str.
Pădurarilor nr. 20, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA C.S.F.C ACADEMICA
ARGES

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07974
(151) 24/11/2014
(732) BARA MARIA-MIHAELA, Str.

Nicolae Labiş nr. 7A, judeţul Alba,
510082, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

Maya Luxurious Tea

(531) Clasificare Viena:250110; 260406;
270501;  

(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
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pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07960
(151) 24/11/2014
(732) CIOBANU LIVIU CONSTANTIN,

Drumul Valea Cricovului nr. 88, bl. 1,
sc. A, ap. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PREMIUM BEAUTY

(591) Culori revendicate:gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020316;

240905; 240910; 270502; 290102;  

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07975
(151) 24/11/2014
(732) H A N N E R L  C H A R L O T T E

DRAGOE, Str. Matei Basarab nr. 88,
bl. L116, sc. C, ap. 30, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIGHTHOUSE EQUILIBRIUM

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
bleumarin închis

  
(531) Clasificare Viena:070116; 270112;

270502; 270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07965
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

4Mama

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07966
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

4Baby

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii

incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07967
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Prevomit

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
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clasă conform Clasificării de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07968
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

4 Femina

(591) Cu l o r i  r e v e n d i c a t e : Pa n t one
Rhodamine Red U

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270702;

270711; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;

produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07957
(151) 24/11/2014
(732) PLĂVĂNESCU RADU-ŞTEFAN,

Bdul. Nicolae Iorga nr. 51, bl. G2, sc.
D, ap. 7, Judeţul Iaşi, 700213, IAŞI
ROMANIA 

(540)

PRISACA BÂRNOVA
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(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
031324; 040505; 270501;  

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

30 Miere, derivaţi din miere, produse apicole
(cu excepţia celor de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07976
(151) 24/11/2014
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr.319G, Et.7,
Camera D, sector 6, , Bucureşti
ROMANIA 

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

(540)

A group new media

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 270521;  
(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 şi reproducerea sunetului,
imaginilor şi datelor; filme cinematografice şi
fotografice; înregistrări audio şi video; benzi
audio şi video; plăci, discuri, benzi, casete,
cartuşe, cartele şi alte suporturi conţinând sau
folosite pentru stocarea de înregistrări audio,
înregistrări pe bandă video, date, imagini,
jocuri, documente grafice, texte, programe sau
informaţii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; aparate pentru emisia, transmisia,
recepţia, tratarea, reproducerea, codificarea şi
decodificarea de programe radiofonice şi de
televiziune; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; suporturi de
memorie, discuri compacte, discuri compacte
interactive, cd-rom şi dvd-uri, mini discuri;
filme şi programe de televiziune; publicaţii
electronice; publicaţii în format electronic,
puse la dispoziţie on-line din baze de date sau
pe internet; muzică digitală furnizată de pe
internet; muzică digitală în format mp 3 pusă
la dispozitie pe site-uri web pe internet; jocuri
pe calculator; jocuri video, jocuri video pentru
dispozitive mobile, calculatoare personale,
console, calculatoare tabletă, notebookuri,
laptopuri, telefoane inteligente şi terminale
mobile; software pentru jocuri; programe
descărcabile pentru jocuri electronice;
programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator; programe pentru jocuri interactive;
software pentru jocuri interactive; componente
hardware pentru calculatoare; software şi
firmware de calculator; software didactic;
software în format electronic, pus la dispoziţie
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on-line din baze de date sau pe internet;
software de calculator care să faciliteze
conectarea la datele de baze de calculator şi
internet; software de calculator pentru
căutarea de date; suporturi de mouse; aparate
şi instrumente electronice de instruire şi
predare; programe pentru jocuri pe calculator,
electronice şi video; piese, racorduri şi
accesorii pentru toate bunurile menţionate
anterior.
16 Produse de imprimerie; reviste; cărţi;
cataloage; manuale; ziare; fotografii;
papetărie; materiale pentru artişti; programe;
pensule; clişee; afise; carduri; cărţi postale;
felicitări; cartonaşe de schimb; invitaţii;
jurnale şi agende; calendare; albume
fotografice; tipărituri; pungi pentru cadouri,
cutii pentru cadouri, etichete pentru cadouri şi
ambalaj de cadouri; blocnotesuri de notite;
instrumente de scris şi creioane; autocolante
[articole de papetărie]; decalcomanii; timbre
postale; organizatoare personale; agende de
telefon; carnete de notite; suporturi pentru
creioane şi pixuri; blocnotes de birou; modele
de broderie, croitorie şi tricotat; suporturi de
pahar din hârtie; mape; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); hârtie, carton, cutii,
indicatoare, ambalaje pentru sticle, fise de
înregistrare din carton şi hârtie, feţe de masă,
batiste şi servetele demachiante, din hârtie,
sacose, huse, genti de ambalare din hârtie sau
material plastic, suporturi din hârtie sau
carton; articole pentru legătorie; fotografii
(tipare); materiale plastice pentru ambalaje,
incluse în clasa 16; şerveţele de masă din
hârtie; postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jucării şi jocuri; articole sportive; pocnitori

de crăciun, decoraţiuni şi ornamente pentru
pomul de crăciun; păpuşi; jucării de pluş;
jucării şi măşti fantezie; cutii muzicale de
jucărie; instrumente muzicale de jucărie;
machete sub formă de jucării; puzzle-uri;
zmeie; bile, mingi şi baloane de joc; labe
pentru înot; jucării plutitoare şi gonflabile;
cărţi de joc; echipament pentru jocuri de
calculator, electronice şi video, jocuri pentru
calculatoare de mână; marionete; jucării din
plastic; jucării de baie; seturi de jocuri; jucării
folosite în dezvoltarea copiilor; jucării cu roţi;
scutere, biciclete şi triciclete (jucării);
costume ce sunt articole de jucărie pentru
copii; jocuri electronice; aparate pentru jocuri
destinate a fi utilizate împreună cu receptoare
de televiziune.
35 Servicii de publicitate şi servicii ale
agenţiilor de publicitate; publicitate şi
promovare; difuzarea de anunţuri publicitare;
constituirea şi administrarea bazelor de date în
domeniul afacerilor din lumea spectacolelor
(showbusiness), programe de divertisment,
programe de radio şi televiziune, filme,
transport, trafic, călătorie şi vreme;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; licitaţii şi
vânzări publice; informaţii comerciale;
servicii de prospectare a pieţei, de cercetare şi
analiză; sondaje de opinie; copiere de
documente; serviciile menţionate anterior
furnizate prin intermediul radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau în alt mod, sau prin alte mijloace;
marketing (cercetarea pieţei), studii de piaţă,
analiză de piaţă; consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor; intermedieri de afaceri
comerciale pentru terţi; intermediere de
contracte pentru terţi pentru achiziţia şi
vânzarea de bunuri; servicii de cercetare
privind publicitatea; distribuţie de produse în
scopuri publicitare; promovarea vânzărilor
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(pentru terţi); închiriere de material publicitar;
publicitate, în special publicitate radiofonică,
televizată, cinematografică, imprimată, prin
videotext, teletext şi internet; comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii
publice (relaţii publice) şi marketing; comenzi
telefonice pentru teleshopping; publicare de
materiale promoţionale; producţie de film
publicitar; intermediere de filme publicitare;
compilare, sistematizare şi actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; publicitate, în
special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor; management de proiect şi
evenimente, şi anume planificare,
supravegherea derulării şi realizarea de
campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar; organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate;
publicitate, în special publicitate de filme pe
internet şi servicii online în proprietate;
distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare; gestionare de fişiere informatice;
preluare telefonică şi/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe
internet sau teleshopping; vanzări prin
licitaţie, inclusiv prin internet; agenţii de
publicitate; concepţie şi realizarea de
prezentări şi de alte oferte informaţionale cu
scopuri publicitare şi comerciale şi pe internet,
în alte reţele de date, în servicii online,
precum şi prin tehnici multimedia; organizare
şi realizare de prezentări multimedia în
scopuri publicitare; dezvoltare de concepţii de
publicitate; publicitate pe o reţea de
comunicare online electronică; dezvoltare şi
c rea re  de  concep te  pub l i c i t a r e ;
dezvoltare,conceptie şi creare de concepte
audiovizuale de comunicare, în scopuri
publicitare; compunere şi publicare de texte
publicitare; servicii de planificare pentru

publicitate; publicarea de produse de
imprimerie (şi în format electronic) în scopuri
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; difuzarea de
anunţuri publicitare; publicare şi editare de
cataloage în scopuri publicitare; stocare de
date în reţele de date computerizate.
36 Afaceri financiare; afaceri fiscale; afaceri
monetare; servicii de finanţare; mediere în
vânzarea şi cumpărarea de titluri şi acţiuni;
administrare de proprietăţi imobiliare;
asigurări; servicii de închiriere de bunuri
imobiliare; consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior; servicii de
holding.
38 Telecomunicaţii; transmisia programelor
de radio şi televiziune; transmisia sunetului,
textului şi/sau imaginilor prin satelit; telex,
telegrame, telefoane, radio, servicii de
telefonie şi telegrafie; furnizarea accesului la
internet (acces la servicii de provider de
internet); închiriere de echipamente de
telecomunicaţii; agenţii de ştiri; servicii de
ştiri; serviciile menţionate anterior, inclusiv
prin radio, televiziune, teletext, internet sau
alte reţele, electronice sau în alt mod;
difuzarea de programe sau emisiuni de film,
televiziune, radio, videotext, teletext, clipuri
publicitare; difuzare de programe de
televiziune de internet; difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii;
colectarea şi livrarea de ştiri (agenţii de
presă); colectare şi livrarea de informaţii
generale în cadrul serviciilor agenţiilor de
presă; transmisie de sunet, imagine şi date prin
cablu, satelit, (reţele) computerizate, cabluri
telefonice şi isdn şi orice alt tip de medii de
transmisie; furnizarea accesului la informaţii
memorate în baze de date, inclusiv pe internet,
şi prin internet şi în special şi prin sisteme de
calculatoare, cu comunicare interactivă;
punerea la dispozitie a accesului la informaţii
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din domeniul internetului; punerea la
dispozitie a unui portal online; difuzarea de
programe de televiziune pentru abonaţi;
furnizarea tehnică a accesului la jocuri de
calculator pentru solicitare şi transmitere prin
internet şi alte servicii online; telecomunicaţii
prin intermediul platformelor şi portalurilor de
internet; radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii; transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale; închirierea
timpilor de acces la un centru conţinând baze
de date; servicii de broadcasting; comunicaţii
şi telecomunicaţii; transmisie, emitere,
receptare şi alte forme de diseminare imagini
audio, video, nemiscate şi mişcate, texte şi
date, în timp real sau cu întârziere; mesaje
electronice; servicii de difuzare teletext şi
interactive; servicii de difuzare de materiale
audio şi video prin internet; servicii de
difuzare (de programe de radio şi televiziune)
şi furnizare de acces de telecomunicaţie la
conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu video la cerere, prin internet; servicii
de difuzare prin internet; distribuţie de
imagini şi date audio, video, imobile şi
mobile, sub formă comprimată sau
necomprimată care pot sau nu pot fi
descărcate; servicii de (tele)comunicaţii, şi
anume oferirea de acces pentru diferiţi
utilizatori de servicii de televiziune digitale,
pe internet sau interactive şi baze de date
bazate pe internet şi/sau pe reţele particulare;
punerea la dispoziţie de forumuri pentru
discuţii; furnizare de informaţii şi servicii de
consiliere cu privire la oricare dintre serviciile
menţionate anterior.
41 Educaţie şi divertisment; elaborarea,
producerea, regizarea şi realizarea de
programe de radio, televiziune, programe

audiovizuale, muzicale, de divertisment şi
teatru; producţia de filme şi de casete video;
organizarea de evenimente sportive,
evenimente culturale, muzicale şi de educare;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
culturale şi educative; furnizarea de informaţii
în domeniul afacerilor din lumea spectacolelor
(showbusiness), furnizarea de divertisment,
programe de radio şi televiziune, filme,
cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; închiriere de
decoruri pentru spectacole; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare, servicii de loterie;
serviciile menţionate anterior, inclusiv prin
radio, televiziune, teletext, internet sau alte
reţele, electronice sau altfel, întocmirea
rapoartelor fotografice, filme şi video; servicii
fotografice şi servicii editoriale; servicii de
predare şi de formare, de educaţie şi de
divertisment, activităţi culturale şi sportive;
divertisment radio, pe internet şi televizat;
publicare şi editare de produse de imprimerie
(cu excepţia textelor publicitare), în special de
cărţi, ziare şi reviste; producţie de programe
sau emisiuni de film, televiziune, radio,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publictar); producţii de film, altele decât
filmele publicitare; producţie de filme pe
benzi video; servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune; închiriere de
instrumente muzicale; producţia de muzică;
servicii artistice prestate de orchestre;
organizarea şi realizarea de evenimente
sportive şi culturale; realizarea de evenimente
de divertisment în direct şi de festivaluri de
film; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; organizare şi
coordonare de concerte; reprezentaţii teatrale;
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organizare de spectacole servicii de impresari;
prezentari şi închiriere de filme
cinematogragfice; realizarea de jocuri pe
internet inclusiv realizarea de jocuri pe
calculator şi jocuri video (incluse în clasa 41);
publicare de reviste şi cărţi în format
electronic, pecum şi pe internet; producţie de
programe de teleshopping; servicii de
divertisment, educaţie, recreere, instruire,
iniţiere şi pregătire; producţie, prezentare şi
distribuţie de materiale audio, video, imagini
statice şi în mişcare; producţie, prezentare,
distribuţie, vânzare directă şi închiriere de
programe de televiziune, radio, cablu, satelit
şi internet şi de filme, înregistrări audio,
înregistrări video şi dvd-uri; servicii de
educaţie în legătură cu divertismentul;
informaţii referitoare la divertisment sau
educaţie, furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau pe internet sau prin satelite
de comunicare, microunde şi alte mijloace
electronice, digitale sau analogice; servicii de
publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică; publicaţii electronice care nu pot
fi descărcate; organizare, producţie şi
prezentare de spectacole, competiţii, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente, jocuri,
spectacole cu jocuri, concursuri cu întrebări,
zile de distracţie, expoziţii, spectacole, parade,
evenimente pe scenă, petreceri cu dans,
reprezentaţii teatrale, concerte, spectacole în
direct, predarea limbilor străine şi evenimente
cu participarea publicului; servicii specifice
parcurilor de distracţii şi tematice; servicii de
informare şi consiliere în legătură cu oricare
dintre serviciile menţionate anterior, inclusiv
astfel de servicii furnizate on-line într-o reţea
de calculatoare sau pe internet sau extranet.
42 Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice
de programe de televiziune (software);
realizarea de programe de prelucrare a datelor;
actualizare de software pentru baze de date,

instalare şi întreţinere de software pentru
bazele de date; crearea de programe de
calculator şi jocuri de calculator (software);
proiectare şi închiriere de software de
calculator; întocmire de site-uri web,
proiectare şi actualizare de pagini principale
de web; închiriere de programe video şi de
imagine (software); dezvoltare de conţinuturi
multimedia şi aplicaţii corespunzătoare
(software); proiectare şi dezvoltare de
software de calculator şi programe de aplicaţii
pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45 Gestiunea drepturilor de autor; servicii
juridice; distribuirea de licenţe pentru
proprietate industrială şi pentru drepturile de
autor; furnizare de licenţe pentru concepte de
franciză; concesiune de licenţe de proprietate
intelectuală; comerţul cu licenţe de film,
televiziune şi video; acordarea de licenţe de
software pentru calculatoare (servicii de
consultanţă legală); gestionarea drepturilor de
autor; intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi de
proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă; intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune, în special de drepturi pentru
transmisia de evenimente la televizor, prin
acordare de licenţă; intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje de
presă, radio, televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine,
prin acordare de licenţă; intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar şi de revistă, prin acordare
de licenţă; administrare, intermediere şi alt fel
de valorificare de drepturi de emisie,
redifuzare, audiovizuale, mecanice şi alte
drepturi de utilizare asupra programelor radio
şi de televiziune şi alte producţii de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă;
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intermediere, administrare şi distribuire de
drepturi pentru formate de televiziune,
conţinuturi de televiziune, emisiuni de
televiziune, seriale de televiziune, spectacole
de televiziune şi emisiuni de jocuri pentru
televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin
acordare de licenţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07969
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GIUSTO LIGHT

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în

această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07977
(151) 24/11/2014
(732) MAXSYS COMPUTER S.R.L., Str.

Dreptăţii nr. 10, bl. O3, ap. 143, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CondimentariA,

  
(531) Clasificare Viena:050315; 050901;

090110; 240307; 240319; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07958
(151) 24/11/2014
(732) HNATIUC ADRIAN, Str. Cluj nr.

51, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMSAC

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07970
(151) 24/11/2014
(732) HARMONIUM INVESTMENT

LIMITED, 3rd Floor, Palladium
House, 1-4 Argyll Street, W1F7L,
Londra REGATUL UNIT 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

Colţul Diabetului

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, portocaliu

(531) Clasificare Viena:020915; 270501;
290114;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice în scop medical; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar; alimente
pentru sugari; suplimente alimentare pentru uz
uman şi veterinar; materiale pentru
pansament; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
daunătorilor; fungicide, ierbicide; paraziticide;
pesticide; absorbante igenice, servetele
sanitare; băi medicinale (produse medicale);
medicamente pe bază de plante; aliaje de
metale preţioase de uz dentar; chiloţi igienici
(absorbante); preparate pentru băie de uz
medical; preparate chimice de uz medical sau
farmaceutic; ceaiuri de plante pentru scopuri
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medicale.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură; echipament pentru masaj;
aparate pentru masaj estetic, proteze;
implaturi artificiale; bazine de uz medical;
ciorapi pentru varice; cuţite de uz chirurgical;
coli chirurgicale; mobilier special pentru uz
medical; fotolii medicale sau pentru cabinet
stomatologic; pantofi ortopedici, tetine pentru
biberoane, haine speciale pentru sălile de
operaţii (îmbrăcăminte medicale); containere
pentru sticle (de uz medical).
44 Servicii medicale; servicii veterinare; cure
de îngrijire a sanătăţii şi de frumuseţe pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură; case de îngrijire
medicală; case de convalescenţă; chirurgie
plastică; grădinărit; servicii de îngrijire pentru
animalele de companie; saloane de frumusete;
saloane de coafură; servicii optice; serviciu de
grădinărit peisagist; servicii de medicină
alternativă; servicii medicale, servicii
spitaliceşti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07978
(151) 24/11/2014
(732) SERBAN IONUT, Str. Vasile

Alecsandri nr. 19A, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

MAXIMA FERESTRE

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

6 Materiale de construcţie metalice;
construcţii transportabile metalice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; produse
metalice necuprinse în alte clase.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
ferestre şi uşi din pvc.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07979
(151) 24/11/2014
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE

PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Pico Bello

(531) Clasificare Viena:020123; 020125;
160305; 270502;  

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

37 Servicii de curăţenie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07971
(151) 24/11/2014
(732) S.C. GOURMET COFFEE S.R.L.,

Str. Lt. Negulescu Petre nr. 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GOURMET COFFEE

  
(531) Clasificare Viena:020101; 110304;

270507; 270524;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf

de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07959
(151) 24/11/2014
(732) SARMASAN VASILE-DAN, Str.

Mircea Eliade nr. 31, judeţul Alba,
510042, ALBA-IULIA ROMANIA 

(732) STINCEL LIGIA SANDA, Str.
Septimius Severus, nr. 3, bl. TOL3,
ap. 10, Jud. Alba, 510136, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

Agra's MEZELURI DOMNEŞTI

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu, alb, gallben, auriu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

240108; 250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse din carne; carne şi extrase din
carne. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07949
(151) 24/11/2014
(732) S.C. JALUTEX S.R.L., Str.

Fântânilor nr. 2, judeţul Dâmboviţa, ,
PUCIOASA 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)

JALUTEX

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07972
(151) 24/11/2014
(732) S.C. GOURMET COFFEE S.R.L.,

Str. Lt. Negulescu Petre nr. 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DOLCE NERA TRADIZIONE E
ILLUMINAZIONE

  
(531) Clasificare Viena:050320; 270502;

270508; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07950
(151) 24/11/2014
(732) S.C. YOUNG D.S. S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 6, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI 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)

ISALUX

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07951
(151) 24/11/2014
(732) S.C. P.P. DISTRIBUTORS -

ROMANIA S.R.L., Str. Alexandru
Donici nr. 24, etajele II, III, IV fără
camerele 41 şi 45, Sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRANDE VENETO

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), în
particular vinuri prosecco doc (denumire de
origine controlată) din regiunea Veneto, Italia;
vin spumos.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07961
(151) 24/11/2014
(732) SARMASAN VASILE-DAN, Str.

Mircea Eliade nr. 31, judeţul Alba,
510042, ALBA-IULIA ROMANIA 

(732) STINCEL LIGIA SANDA, Str.
Septimius Severus, nr. 3, bl. TOL3,
ap. 10, Jud. Alba, 510136, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

Agra's. ÎN SPIRIT ARDELENESC

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

(531) Clasificare Viena:250119; 250717;
260422; 261113; 290114;  

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

29 Produse din carne; carne şi extrase din
carne. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07953
(151) 24/11/2014
(732) S.C. ENIGMA TRADING 2000

S.R.L., Str. Matei Basarab nr.18,
parter, camera 1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

LUMIA

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienti 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07981
(151) 24/11/2014
(732) S.C. LOTUS CENTER S.A., Str.

Nufărului nr. 30, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

NYMPHAEA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de opinie şi studii de piaţă;
culegerea de date într-un fişier central;
informări despre afaceri comerciale;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
şi publicitare; servicii de abonare la publicaţii
periodice; locaţia de material publicitar;
managementul afacerilor comerciale, inclusiv
legat de computerizarea de date; tratamentul
textelor (servicii de editare şi redactare).
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36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de colocvii; simpozioane;
conferinte; congrese; expoziţii (cu caracter
necomercial), seminarii; perfecţionarea
pregătirii profesionale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 07954
(151) 24/11/2014
(732) FARA GABRIEL, Str. Lotrioara nr.

15, bl. V37, sc. 1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

NINDOS

  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 24.11.2014

22

(210) M 2014 07955
(151) 24/11/2014
(732) S.C. SONAS FOCUS S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 18, ap. 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

sonas antrenează fericirea

 
(531) Clasificare Viena:030904; 030924;

270508;  

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

41 Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
seminariilor, colocviilor, simpozioanelor,
congreselor, cursurilor de formare
profesională ,  team building-urilor,
workshop-urilor, atelierelor; organizarea de
tabere pentru scopuri educaţionale;
organizarea de târguri şi expoziţii pentru
scopuri educaţionale; consiliere vocaţională;
reconsiliere vocaţională; antrenament
(instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07956
(151) 24/11/2014
(732) FOSZTO ARPAD, Stradela Tudor

Vladimirescu nr. 5, judeţul Iaşi,
700760, IAŞI ROMANIA 

(540)

Revista Crestina

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

9 Suporturi de înregistrare magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
suporturi digitale de înregistrare; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
software de calculator.
16 Produse de imprimerie; fotografii;
papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07962
(151) 24/11/2014
(732) C O L G A T E - P A L M O L I V E

COMPANY, 300 Park Avenue,,
10022, NEW YORK S.U.A. NEW
YORK

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Colgate Sensitive cu Sensi spuma
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(531) Clasificare Viena:020910; 250119;
260418; 270502;  

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

3 Paste de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07963
(151) 24/11/2014
(732) TURLIU GIGI, Bdul. Dacia nr. 46,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

macrotech Quality Products

 (531) Clasificare Viena:260408; 260418;
260422;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse - mobilier
urban, echipamente pentru locuri de joacă şi
activităţi sportive şi servicii pentru alte
afaceri).
37 Construcţii, reparartii, instalaţii; instalarea
de mobilier urban, instalare de echipamente
pentru locuri de joacă şi activităţi sportive.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea (închirierea)
articolelor de recreere; mobilier urban,
echipamente pentru locuri de joacă şi activităţi
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07964
(151) 24/11/2014
(732) CARARE CATALIN, FDT. Mihail

Kogălniceanu, nr. 2, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

ROMGPS covering the world

(591) Culori revendicate:albastru, verde
 (531) Clasificare Viena:270502; 270507;

270509; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente de control verificare
aparate GPS.
37 Servicii de instalaţii - instalare pe auto.

˜˜˜˜˜˜˜


