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Cereri Mărci publicate în data de 04.03.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01179
25/02/2014 STANCIU GH. IOAN MIŞCAREA UMANISTĂ NATURĂ

CUNOAŞTERE ADEVĂR

2 M 2014
01249

25/02/2014 S.C. COSTA CAFFE S.R.L. bobcaffe

3 M 2014
01253

25/02/2014 S.C. APEMIN ZIZIN S.A. dă cu pace

4 M 2014
01254

25/02/2014 S.C. DA&ZA PHARMACHEM
S.R.L.

Bunatati Americane

5 M 2014
01255

25/02/2014 DANG HAI LAM D.MART

6 M 2014
01256

25/02/2014 DANG HAI LAM RED STORE

7 M 2014
01257

25/02/2014 YEE COLIN mayla

8 M 2014
01258

25/02/2014 CRACIUN ALEXANDRU
CONSTANTIN

DEEPSIDE DEEJAYS

9 M 2014
01259

25/02/2014 DUMITREAN CRINUŢA -
NICOLETA

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE
ARBITRAJ, MEDIERE,
NEGOCIERE, CONCILIERE Şl
FACILITARE

10 M 2014
01260

25/02/2014 DUMITREAN CRINUŢA -
NICOLETA (PFA - Birou
Mediator)

PARTENER MEDIERE

11 M 2014
01261

25/02/2014 GENERAL TAXI S.A. GENERAL TAXI 953

12 M 2014
01262

25/02/2014 SECURITEC PAZA PROTECTIE
S.R.L.

S SECURITEC PAZA PROTECTIE

13 M 2014
01263

25/02/2014 MITOI ALEXANDRU Well

14 M 2014
01264

25/02/2014 MATEESCU DAN TONOMATOGRAPH

15 M 2014
01265

25/02/2014 TUFEANU RICHEARD
CONSTANTIN

SIGNDESK

16 M 2014
01266

25/02/2014 S.C. RAV DESIGN &
CONSULTING SRL-D

Fuyor

17 M 2014
01267

25/02/2014 BARBIERO DANILO Sedia Conuenienza
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18 M 2014
01268

25/02/2014 NICOARA VIOREL KIDKART

19 M 2014
01269

25/02/2014 RULEA DANA BEATTRIX HEATPLUS

20 M 2014
01270

25/02/2014 S.C. PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE S.R.L.

PANEMAR

21 M 2014
01271

25/02/2014 S.C. GREENBERRY
INVESTMENT S.R.L.

FROLLY MOLLY

22 M 2014
01273

25/02/2014 CARTIS EMILIAN DAN

23 M 2014
01274

25/02/2014 S.C. EFFI LINE S.R.L. ants n bees

24 M 2014
01275

25/02/2014 S.C. STAR FORCES SECURITY
S.R.L.

S.F.S

25 M 2014
01276

25/02/2014 S.C. LEX KOD SECURITY
S.R.L.

LEX KOD SECURITY

26 M 2014
01277

25/02/2014 S.C. RAM SECURITY SERVICE
S.R.L.

RAM SECURITY SERVICE

27 M 2014
01278

25/02/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Zenella

28 M 2014
01279

25/02/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Molekin

29 M 2014
01280

25/02/2014 GHERGHINA
OANA-RUXANDRA

TABLOUL NAŢIONAL AL
ADJUDECĂTORILOR DIN
ROMANIA

30 M 2014
01281

25/02/2014 GHERGHINA
OANA-RUXANDRA

ASOCIATIA ADJUDECĂTORILOR
DIN ROMÂNIA

31 M 2014
01282

25/02/2014 GHERGHINA
OANA-RUXANDRA

ADJUDECĂTOR

32 M 2014
01283

25/02/2014 CIMPOESCU MARIUS-CIPRIAN DOMENIUL CULCER

33 M 2014
01284

25/02/2014 ZHANGZHOU HONGYUAN
WATCH INDUSTRY CO., LTD.

Time2U

34 M 2014
01285

25/02/2014 S.C. VISUAL FAN S.R.L. ALLVIEW VIVA

35 M 2014
01286

25/02/2014 S.C. VISUAL FAN S.R.L. ALLVIEW SPEED

36 M 2014
01287

25/02/2014 S.C. SUPERCARD SOLUTIONS
& SERVICES S.R.L.

Supercard
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37 M 2014
01288

25/02/2014 IORDACHE CRISTIAN Dans Prenatal

38 M 2014
01289

25/02/2014 S.C. SMART PERSONAL
CONSULTING S.R.L.

TRATTORIA 5 MINUTI
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(210) M 2014 01179
(151) 25/02/2014
(732) STANCIU GH. IOAN, Str. Nicolae

Iorga. bl. B5, sc. B, ap. 10, judeţul
Dâmboviţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

MIŞCAREA UMANISTĂ NATURĂ
CUNOAŞTERE ADEVĂR

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

42 Servicii de cercetare şi de creaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01249
(151) 25/02/2014
(732) S.C. COSTA CAFFE S.R.L., Calea

Vitan nr. 242, Corp C2, CT3, Camera
8B, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bobcaffe

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:270508; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, piine, produse de patiserie

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01263
(151) 25/02/2014
(732) MITOI ALEXANDRU, Aleea Valea

Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. A, ap. 1,
sector 6, 061927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Well

(531) Clasificare Viena:250707; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01273
(151) 25/02/2014
(732) CARTIS EMILIAN DAN, Str. Haţeg

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01264
(151) 25/02/2014
(732) MATEESCU DAN, Str. Drumul

Taberei nr. 97, bl. TD12, ap. 12, et. 1,
sector 6, 061374, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TONOMATOGRAPH

  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci depuse în data de
25.02.2014

6

înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01265
(151) 25/02/2014
(732) T U F E A N U  R I C H E A R D

CONSTANTIN, Şos. Pantelimon nr.
114-124, bl. 208B, sc. 2, et. 9, ap. 55,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIGNDESK

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01281
(151) 25/02/2014
(732) G H E R G H I N A

OANA-RUXANDRA, Intr. Av.
Teodor Iliescu nr. 43, et. 1, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA ADJUDECĂTORILOR
DIN ROMÂNIA

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci depuse în data de
25.02.2014

7

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01266
(151) 25/02/2014
(732) S . C .  R A V  D E S I G N  &

CONSULTING SRL-D, Str. Lacul
Plopului nr. 10, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fuyor

(531) Clasificare Viena:090103; 090104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01275
(151) 25/02/2014
(732) S.C. STAR FORCES SECURITY

S.R.L., Str. Negustori nr. 23-25, et. 4,
biroul nr. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S.F.S
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01282
(151) 25/02/2014
(732) G H E R G H I N A

OANA-RUXANDRA, Intr. Av.
Teodor Iliescu nr. 43, et. 1, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADJUDECĂTOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01267
(151) 25/02/2014
(732) BARBIERO DANILO, Str. Dezio nr.

11, Regiunea Abruzzo, 65100,
PESCARA ITALIA 

(540)

Sedia Conuenienza

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01268
(151) 25/02/2014
(732) NICOARA VIOREL, Str. Av. Ilie

Măcelaru nr. 1, Judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) C R O C U S  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY, Str. C. Noica bl. 2,
ap.21, judeţul Sibiu SIBIU

(540)

KIDKART

  
(531) Clasificare Viena:020525; 180101;

180119; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială,
management şi marketing; difuzare de
materiale publicitare (prospecte, eşantioane,
imprimate), creare şi gestiune baze de date;
studii de piaţă; cercetare, informaţii
comerciale; servicii de intermediere
comercială; prezentare de produse pentru
vinderea în detaliu, în domeniu sporturilor
terestre cu motor.
37 Servicii de întreţinere, reparaţii şi asistenţă
în caz de deranjamente în domeniul
vehiculelor cu motor terestre.
41 Organizarea de activităţi sportive şi
culturale, de competiţii, concursuri,
educaţie-antrenamente, instruire, divertisment,
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de cluburi; asigurare de cronometraj în
manifestatii sportive; consultanţă de
specialitate în educaţie şi formare; asigurare
de echipament sportiv, de locaţii de terenuri
pentru sport, în domeniul sporturilor cu
motor; consultanţă profesională în domeniul
practicării sporturilor terestre cu motor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01269
(151) 25/02/2014
(732) RULEA DANA BEATTRIX, Şos.

Nicolae Titulescu nr. 115-117, bl. 6,
ap. 39, , 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)

HEATPLUS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01276
(151) 25/02/2014
(732) S.C. LEX KOD SECURITY S.R.L.,

Str. Centura Basarabilor, bl. 15, sc. A,
parter, ap. 3, camera 1 şi 2, Judeţul
Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)

LEX KOD SECURITY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01283
(151) 25/02/2014
(732) CIMPOESCU MARIUS-CIPRIAN,

Şos. Iancului nr. 41, bl. 102D, sc. A,
et. 4, ap. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOMENIUL CULCER
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(591) Culori revendicate:alb, negru,
albastru, maro, verde

(531) Clasificare Viena:030407; 030424;
240109; 240117; 240906; 250113;
290115;  

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

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 01270
(151) 25/02/2014
(732) S.C. PANEMAR MORARIT SI

PANIFICATIE S.R.L. ,  Str .
Târnavelor nr. 28, judeţul Cluj,
400597, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

PANEMAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Ceasuri; ceasuri cu alarmă; insigne din
metale preţioase; casete pentru ceasornicărie;
cutii pentru ceasuri (prezentare); cronometre;
cutii de ceasuri; ceasuri şi ceasornice
electrice; monezi; ceasuri de mână
(ceasornicărie); inele de chei (brelocuri);

curele pentru ceasuri de mână; curele de ceas;
ceasuri de mână.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipârituri;
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; albume; almanahuri; plase din
hârtie; saci (pungi) din hârtie sau plastic
pentru ambalat; hârtie şi pungi din hârtie
pentru ambalarea produselor de panificaţie,
patiserie şi cofetărie; pungi pentru microunde;
bavete din hârtie; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie; ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie; funde din hârtie; cutii
din carton sau hârtie; calendare; cataloage;
suporturi pentru hârtie; plicuri (papetărie);
prosoape din hârtie pentru faţă; felicitări;
şerveţele din hârtie; cuţite pentru hârtie
(articole de birou); etichete, altele decât din
material textil; tăvi pentru scrisori; suporturi
pentru pahare; felicitări muzicale; şerveţele de
hârtie pentru masă; carneţele; carnete
(papetărie); panglici din hârtie; poster;
tipărituri; orare imprimate; folie de argint;
suporturi pentru creioane şi stilouri; şerveţele
de masă din hârtie; feţe de masă din hârtie;
prosoape din hârtie; cartonaşe, altele decât
pentru jocuri.
18 Umbrele şi bastoane; sacoşe de călătorie;
portcarduri; cadre pentru umbrele sau umbrele
de soare; suporturi; rucsacuri; ghiozdane;
sacoşe de cumpărături; valize; saci de voiaj;
huse de umbrele; umbrele.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase); coşuri de pâine; cutii
din lemn sau plastic; cutii din lemn sau plastic
pentru sticle; clopoţei de vânt (decoraţiuni);
recipiente din plastic pentru ambalare;
caserole şi alte recipiente din plastic incluse în
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această clasă pentru ambalarea produselor de
panificaţie, patiserie şi cofetărie; decoraţii de
plastic pentru produse alimentare; evantaie
neelectrice; inele pentru chei; suporturi pentru
reviste; elemente decorative; rame de
fotografii; suporturi; suporturi pentru umbrele;
suporturi pentru sticle; suporturi pentru ziare,
pentru reviste.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; coşuri pentru uz casnic; coşuri de
pâine, de uz casnic; cutii de pâine; cutii pentru
dulciuri; cutii de bomboane; cuţite pentru
patiserie; recipiente pentru uz casnic sau
pentru bucătărie; termosuri pentru băuturi;
amestecătoare pentru cocktail-uri; tirbuşoane;
servantă (tăvi); forme pentru copt; forme
(ustensile de bucătărie); forme de prăjituri;
pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru patiserie); borcane pentru biscuiţi;
pahare din plastic sau hârtie; sticle pentru
călătorie; pahare de băut; sticle de băut pentru
călătorie; sticle (recipiente); căni; farfurii din
hârtie; farfurii de unică folosinţă; suporturi
pentru serveţele; suporturi de pahare
(ustensile de masă); odorizante; spatule pentru
plăcinte; puşculiţe; solniţe; site (pentru uz
casnic).
22 Plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse
în alte clase); saci (pungi, plicuri) din material
textil, pentru ambalat; hamacuri; laţuri (plase).
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă;
bannere; suporturi de pahare (garnituri pentru
masă); material textil; muşama folosită ca faţă
de masă; şerveţele de masă din material textil;
materiale din plastic (înlocuitoare de ţesături);
saci de dormit (căptuşeală); feţe de masă, nu
din hârtie; prosoape din material textil; paturi
de călătorie (paturi).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; cămăşi;

şorturi (îmbrăcăminte); cravate; şepci (articole
pentru acoperirea capului); curele; halat;
bentiţe (îmbrăcăminte); uniforme; pelerine;
veste.
27 Preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole
de pardoseală.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun; pistoale cu aer (jucării); baloane;
mingii pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; cuburi (jocuri); cuburi (jucării);
jocuri de construcţie; suporturi de lumânări
pentru Crăciun; cărţi de joc; ornamente pentru
pomul de Crăciun, cu excepţia articolelor de
iluminat şi a produselor de cofetărie; confetii;
truse de magie; discuri pentru jocuri; discuri
zburătoare (jucării); jocuri; puzzle; zmeie;
pălării din hârtie pentru petreceri; jucării de
pluş; maşini de jucărie la scară; scutere
(jucării); fluturaşi (de badminton); ursuleţi.
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; pesmet; preparate aromate alimentare;
băuturi pe bază de ciocolată; băuturi din
ciocolată cu lapte; băuturi cu ciocolată;
băuturi din cacao cu lapte; spume de
ciocolată; produse din cacao, cafea; băuturi pe
bază de cacao; băuturi pe bază de ceai; băuturi
din cafea cu lapte; arome de cafea; băuturi pe
bază de cafea; spume de desert (dulciuri);
biscuiţi; biscuiţi crocanţi; biscuiţi de malţ;
prăjiturele; cremă din ouă, lapte şi zahăr;
fondante (dulciuri); jeleuri de fructe (dulciuri);
batoane de cereale bogate în proteine; turte
din mălai dulce; turtă dulce; lemn dulce
(dulciuri); băţ de lemn dulce (dulciuri);
bomboane (dulciuri); ciocolată; dulciuri
pentru decorarea pomilor de Crăciun; dulciuri;
cremă pentru prăjituri; praline; budinci; tarte;
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petit-beurre; plăcinte; dulciuri cu zahăr;
bomboane; bomboane mentolate; tarte;
produse de patiserie; rulouri; cornuri;
cornuleţe; croissant-uri; cuib de viespe; chec,
cozonac; cozonac nemţesc; baigli; saleuri;
covrigei fragezi; covrigi polonezi; foietaje;
pateuri cu brânză; prăjitură cu brânză;
prăjiturele cu orez; turte de orez; brânzoaică;
specialităţi cu susan, cu musli, cu caşcaval, cu
mac, cu sare; plăcinte; ştrudel; pateuri
(produse de patiserie); covrigi; batoane; pâine;
baghete; franzele; chifle de pâine; chifle;
minichifle; firimituri; produse rezultate din
măcinare; preparate pe bază de cereale;
gustări pe bază de cereale; gustări pe bază de
orez; alimente pe bază de ovăz; sandwich-uri;
sosuri pentru salate.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de panificaţie,
patiserie şi cofetărie permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod; informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); publicitate online pe
o reţea de computere; organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale, publicitare şi
de promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstraţii cu
produse; aranjarea vitrinelor; distribuirea
eşantioanelor.
38 Telecomunicaţii; transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor; poştă
electronică; transmisia mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmiterea
newsletter-elor.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; livrări de bunuri şi produse;
servicii de ambalare; ambalarea bunurilor;
depozitare; depozitarea de produse;
depozitarea bunurilor.

40 Prelucrarea şi tratamentul materiilor prime
în domeniul panificaţiei, patiseriei şi
cofetăriei.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale; academii (educaţie); organizarea şi
susţinerea seminarilor (instruire); servicii de
instruire; servicii de structurare, altele decât
pentru scop publicitar; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); organizarea şi susţinerea
seminarelor; organizarea de târguri şi expoziţii
în scop cultural sau educaţional.
43 Restaurante şi cazare temporară; patiserie;
servicii de alimentaţie publică cu produse de
brutărie, patiserie, cofetărie; cafenele; catering
de alimente şi băuturi; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01271
(151) 25/02/2014
(732) S . C .  G R E E N B E R R Y

INVESTMENT S.R.L., Str. Plaesilor
nr. 45B, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

FROLLY MOLLY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
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zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01277
(151) 25/02/2014
(732) S.C. RAM SECURITY SERVICE

S.R.L., Str. Garoafei nr. 103 C, sat
Cornetu, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CORNETU ROMANIA 

(540)

RAM SECURITY SERVICE

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:011503; 260516;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01284
(151) 25/02/2014
(732) ZHANGZHOU HONGYUAN

WATCH INDUSTRY CO., LTD.,
Jin Ma Road, Jinfeng Development
District, Zhangzhou, , FUJIAN
CHINA 

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

(540)

Time2U

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;

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

clase:
14 Ceasuri de mână; curele şi brăţări pentru
ceasuri de mână; cadrane (ceasornicărie);
cronometre; mecanisme pentru instrumente de
măsurare a timpului; ceasornice; casete de
prezentare pentru ceasuri; mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01254
(151) 25/02/2014
(732) S.C. DA&ZA PHARMACHEM

S.R.L., Str. Naum Râmniceanu nr. 31,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bunatati Americane

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020122; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01255
(151) 25/02/2014
(732) DANG HAI LAM, Cetăţean străin

(Vietnam), cu domiciliul Str. Nicolae
G. Caramfil nr. 58-60, bl. 21B, ap. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI VIETNAM B

(540)

D.MART

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:100310; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01256
(151) 25/02/2014
(732) DANG HAI LAM, Cetăţean străin

(Vietnam), cu domiciliul Str. Nicolae
G. Caramfil nr. 58-60, bl. 21B, ap. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI VIETNAM B

(540)

RED STORE
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
alb

(531) Clasificare Viena:260401; 270515;
290114;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01278
(151) 25/02/2014
(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)

Zenella

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,

medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01257
(151) 25/02/2014
(732) YEE COLIN, 64a Monteith Crescent,

Remuera,, 1021, Auckland NOUA
ZEELANDA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

mayla

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), grena (pantone 490C)

(531) Clasificare Viena:240318; 270502;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii sau ale
terţilor, diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod prin toate mijloacele posibile.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare prin
radio şi televiziune; servicii de internet on
line. 
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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;
creeare şi menţinere pagina web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01279
(151) 25/02/2014
(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)

Molekin

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01258
(151) 25/02/2014
(732) C R A C I U N  A L E X A N D R U

CONSTANTIN, Str. Făinari nr. 20,
bl. 53, sc. B, ap. 52, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEEPSIDE DEEJAYS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01280
(151) 25/02/2014
(732) G H E R G H I N A

OANA-RUXANDRA, Intr. Av.
Teodor Iliescu nr. 43, et. 1, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TABLOUL NAŢIONAL AL
ADJUDECĂTORILOR DIN ROMANIA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01287
(151) 25/02/2014
(732) S.C. SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES S.R.L., Str. Ispravnicului
nr. 33-35, et. 2, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Supercard

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
280C), roşu (pantone 1807C)

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290112;  

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

7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, 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
îînregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01259
(151) 25/02/2014
(732) DUMITREAN CRINUŢA -

NICOLETA, Str. Plantelor nr. 8-10,
bl. A, et. 9, ap. 30, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE
ARBITRAJ, MEDIERE, NEGOCIERE,
CONCILIERE Şl FACILITARE

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01260
(151) 25/02/2014
(732) DUMITREAN CRINUŢA -

NICOLETA (PFA - Birou
Mediator), Str. Spiru Haret nr. 4, bl.
B, et. 2, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTENER MEDIERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01288
(151) 25/02/2014
(732) IORDACHE CRISTIAN, Str.

Oţelarilor nr. 14, bl. M19, sc. 3, et. 8,
ap. 111, Jud. Galaţi, 800592, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Dans Prenatal

(531) Clasificare Viena:020306; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01261
(151) 25/02/2014
(732) GENERAL TAXI S.A., Str. Oborului

nr. 46. judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

GENERAL TAXI 953

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:180108; 270502;

270503; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Reparaţii; service auto; spălătorie auto.
38 Servicii de telecomunicaţii; dispecerat taxi.
39 Servicii de transport auto în taxi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01262
(151) 25/02/2014
(732) SECURITEC PAZA PROTECTIE

S.R.L., Aleea Tandala nr. 17, parter,
sector 3, 031882, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S SECURITEC PAZA PROTECTIE

(531) Clasificare Viena:270517; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01274
(151) 25/02/2014
(732) S.C. EFFI LINE S.R.L., Str. Cucu nr.

26, bl. 310, sc. B, et. 1, ap. 1, Judeţul
Iaşi, 700082, IAŞI ROMANIA 

(540)

ants n bees

(591) Culori revendicate:galben (pantone
136C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01289
(151) 25/02/2014
(732) S.C. SMART PERSONAL

CONSULTING S.R.L., Str. Intrarea
Ciclop nr. 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRATTORIA 5 MINUTI

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

43 Servicii de alimentaţie publică, baruri,
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01285
(151) 25/02/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor 61, Jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALLVIEW VIVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01286
(151) 25/02/2014
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Brazilor 61, Jud. Braşov, 500313,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ALLVIEW SPEED

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile, telefoane inteligente;
camere video; hardware şi software de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01253
(151) 25/02/2014
(732) S.C. APEMIN ZIZIN S.A., Str. Horia

nr. 13, Sat Zizin, Jud. Braşov, 2248,
TĂRLUNGENI ROMANIA 

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

(540)

dă cu pace

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜


