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Cereri Mărci publicate în 02.09.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05835
26/08/2014 S.C. DUAL PROMO S.R.L. InfoBiz

2 M 2014
05836

26/08/2014 S.C. MERIDIAN EUROPA
SERVICES GROUP S.R.L.

turago

3 M 2014
05837

26/08/2014 GALCER DEVELOPMENT S.A. Citadela Residence

4 M 2014
05838

26/08/2014 S.C. STARTWEB S.R.L. STARTWEB

5 M 2014
05839

26/08/2014 S.C. IMOJURNAL S.R.L. IMOJURNAL

6 M 2014
05840

26/08/2014 MUŞAT LAURA RomaniaCastingCall

7 M 2014
05841

26/08/2014 MUŞAT LAURA CASTALIA

8 M 2014
05842

26/08/2014 MUŞAT LAURA

9 M 2014
05843

26/08/2014 S.C. TCI GLOBAL EXPERT
S.R.L.

Auto-Credit.ro credite cu garantii
auto www.auto-credit.ro

10 M 2014
05844

26/08/2014 S.C. HOUSEOFBRAIN S.R.L. VACUTA MELOMANA

11 M 2014
05845

26/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Internet S

12 M 2014
05846

26/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Internet M

13 M 2014
05847

26/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Televiziune S

14 M 2014
05848

26/08/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. Televiziune L

15 M 2014
05849

26/08/2014 GIURCA ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOŞ
HOSSU CRISTIAN-VOICU

Brainier Online Testing Solution

16 M 2014
05851

26/08/2014 WLT MASTER S.R.L. We.Love.Traffic

17 M 2014
05852

26/08/2014 DUMITRESCU CRISTIAN GRĂDINA VLAHIIA TIHNĂ, ROADE,
OMENIE
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18 M 2014
05853

26/08/2014 S.C. AKA GROUP
PROFESIONAL GUARD S.R.L.

AKA GROUP PROFESIONAL
GUARD

19 M 2014
05855

26/08/2014 PF UDREA STEFANIA
MIHAELA

PANARAMAS

20 M 2014
05856

26/08/2014 S.C. GIRO TRAVEL COMPANY
S.R.L.

TOTEM Powerful Tools

21 M 2014
05857

26/08/2014 MARINESCU ILEANA Psihokinetoterapie

22 M 2014
05858

26/08/2014 GEORGE VASILE FECU FUNDATIA PENTRU
EVOLUTIA CONSTIINTEI UMANE

23 M 2014
05859

26/08/2014 VASILE BUILDING &
INVESTMENT S.R.L.

VBI Redescoperă stilul urban!

24 M 2014
05860

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperConnection 4G

25 M 2014
05861

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperConnection

26 M 2014
05862

26/08/2014 EUROCCOPER S.R.L. EUROCCOPER

27 M 2014
05863

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperSpeed 4G

28 M 2014
05864

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperSpeed

29 M 2014
05865

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Secure Net

30 M 2014
05866

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperQuality

31 M 2014
05867

26/08/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SuperProtect

32 M 2014
05868

26/08/2014 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. CONTEC

33 M 2014
05869

26/08/2014 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. Magic Culinare

34 M 2014
05870

26/08/2014 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. MAGIC CHEF

35 M 2014
05871

26/08/2014 SIMIONESCU CORNELIU BEAUTY ONE ESTEES

36 M 2014
05872

26/08/2014 S.C. GIRO TRAVEL COMPANY
S.R.L.

AIRWHEEL
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37 M 2014
05873

26/08/2014 S.C. GIRO TRAVEL COMPANY
S.R.L.

AIRWHEEL

38 M 2014
05874

26/08/2014 JURISOFT S.R.L. Jurist Office
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(210) M 2014 05855
(151) 26/08/2014
(732) P F  U D R E A  S T E F A N I A

MIHAELA, Str. Baia Mare nr. 5, bl.
12B, et. 3, sc. 1, ap. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PANARAMAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05856
(151) 26/08/2014
(732) S.C. GIRO TRAVEL COMPANY

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 7,
parter 1, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TOTEM Powerful Tools

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
703C), gri (pantone Gri 1C)

  
(531) Clasificare Viena:140715; 150113;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Motoferăstrae.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse, în special a
motoferastraelor, pentru a permite clienţilor să
le achiziţioneze că t  mai comod,
comercializarea produselor an gros şi an
detail, servicii de import export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05857
(151) 26/08/2014
(732) MARINESCU ILEANA, Str. Nicolae

Bălcescu nr. 9, bl. 23B, et. 1, ap. 2,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Psihokinetoterapie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05835
(151) 26/08/2014
(732) S.C. DUAL PROMO S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 31-35, sector 6,
061971, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

InfoBiz

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2955 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

290112;  
(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.

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05836
(151) 26/08/2014
(732) S.C. MERIDIAN EUROPA

SERVICES GROUP S.R.L., Str.
Turiştilor nr. 23, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

turago

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05837
(151) 26/08/2014
(732) GALCER DEVELOPMENT S.A.,

Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, etaj
parter, ap. 2, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

Citadela Residence
(591) Culori revendicate:verde, gri, maro
(531) Clasificare Viena:050108; 050116;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării
sau închirierii de imobile; management
imobiliar; evaluări imobiliare.
37 Construcţii; consultaţii pentru construcţii;
supervizarea construcţiei de clădiri; informaţii
legate de construcţii.
42 Servicii de arhitectură şi design
arhitectural; schiţarea construcţiilor;
proiectare pagini web în domeniul
intermedierilor imobiliare, proiectare
programe (software) de accesare baze de date
imobiliare; servicii de proiectare privind
proprietăţile imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05838
(151) 26/08/2014
(732) S.C. STARTWEB S.R.L., Str.

Tincani nr. 3, bl. OS3, sc. 1, et. 4, ap.
19, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

STARTWEB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Programare computerizată; consultanţă de
software computerizat; instalarea de software
pentru computere; mentenanţa software-urilor
de computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de computer;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computere; consultanţă în software de
computer; instalarea software-ului
computerizat; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; mentenanţa
software-urilor de program; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; servicii de protecţie anti-virus pentru
computer; servicii de motoare de căutare pe
internet; închiriere a computerelor; închiriere
a software-ului de computer; închirierea
serverelor web; design de software pentru
computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05839
(151) 26/08/2014
(732) S.C. IMOJURNAL S.R.L., Str.

Zăgazului nr. 13-19, sc. D, et. 7, ap.
D745, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

IMOJURNAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii; tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Agenţii imobiliare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05840
(151) 26/08/2014
(732) MUŞAT LAURA, Str. Herăstrău nr.

13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RomaniaCastingCall

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare, asistenţă pentru managementul

afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru
artişti, managementul afacerilor sportivilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
agenţii de locuri de muncă, management
computerizat al fişierelor; consultanţă de
management al personalului, publicitate
online pe o reţea de computere, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
recrutarea personalului, testare psihologica
pentru selectarea personalului, personal de
recrutare, sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05841
(151) 26/08/2014
(732) MUŞAT LAURA, Str. Herăstrău nr.

13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASTALIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Camere video, camere cinematografice,
aparate de fotografiat, aparate de centrare
pentru diapozitive fotografice, filme
cinematografice şi aparate pentru editarea de
filme cinematografice, film cinematografic
expus, aparate de redare a compact discurilor,
compact discuri audio-video, compact discuri
memorie doar citire, programe de înregistrare
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operate pe computer, programe pentru
computer, lămpi pentru camere obscure -
fotografiere, camere obscure, medii magnetice
de date, date media optice, aparate de
procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
dispozitive de editare pentru filme
cinematografice, aparate de mărit (fotografie),
aparate pentru tăierea filmelor, holograme,
tonomate muzicale, aparate de lustruire pentru
tipărituri fotografice, aparate pentru
înregistrarea sunetului, suporturi de
înregistrare a sunetului, discuri şi benzi de
înregistrare a sunetului, aparate pentru
reproducerea şi transmiterea sunetului.
16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material
textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie

pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de computer, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, relaţii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publicitare, compilarea informaţiilor
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate.
36 Colectarea de fonduri de caritate,
strângerea de fonduri caritabile.
41 Închirierea filmelor cinematografice,
prezentări cinematografice, editare de casete
video, producţii de film, prezentarea
reprezentaţiilor în direct, microfilmare,
modelare pentru artişti, închirierea peliculelor
de film, închirierea de proiectoare şi accesorii
de film, studiouri de film, prezentări în săli
cinematografice, servicii de compoziţii
muzicale, săli de concerte, servicii prestate de
reporteri de ştiri, organizarea de spectacole şi
servicii de impresariat, producţie de muzică,
producţia de programe de radio şi televiziune,
producerea spectacolelor, producerea filmelor
pe casetă video, furnizarea de servicii de
karaoke, furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile, publicarea textelor,
producerea de programe de radio şi
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televiziune, închirierea aparatelor de radio şi
televiziune, închirierea aparatelor de
înregistrare video, servicii de înregistrare în
studio, închirierea echipamentului audio,
închirierea camerelor de filmat, închirierea
peliculelor cinematografice, închirierea
dispozitivelor de iluminat pentru decoruri de
teatru sau studiouri de televiziune, închirerea
filmelor, închirierea proiectoarelor şi
accesoriilor de film, închirierea de decoruri,
închirierea de înregistrari de sunete,
închirierea de camere video, înregistrarea de
aparate de înregistrat casete video, închirierea
de casete video, servicii prestate de reporterii
de ştiri, servicii de scenografie, producţia de
spectacole, studiouri de film, subtitrare,
programe de televiziune, compunerea textelor,
producţii de teatru, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), editarea casetelor video,
producţia de casete video, înregistrare video,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferintelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea semninariilor,
organizarea şi susţinerea simpozionelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, prezentări cinematografice, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive,
organizarea balurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05842
(151) 26/08/2014
(732) MUŞAT LAURA, Str. Herăstrău nr.

13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde

(531) Clasificare Viena:160305; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru
artişti, managementul afacerilor sportivilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
agenţii de locuri de muncă, management
computerizat al fişierelor; consultanţă de
management al personalului, publicitate
online pe o reţea de computere, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
recrutarea personalului, testare psihologica
pentru selectarea personalului, personal de
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recrutare, sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05843
(151) 26/08/2014
(732) S.C. TCI GLOBAL EXPERT

S.R.L., Str. Latea Gheorghe nr. 3, bl.
C81, ap. 28, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Auto-Credit.ro credite cu garantii auto
www.auto-credit.ro

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:180107; 180109;

241513; 270501; 290112;  
(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. 
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05844
(151) 26/08/2014
(732) S.C. HOUSEOFBRAIN S.R.L., Str.

Pecetei nr. 7-9, bl. 2, Pajura, et. II,
cam . 54, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

VACUTA MELOMANA

(531) Clasificare Viena:030402; 030424;
250119; 270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile; ouă; lapte de
soia (substitut de lapte); margarină; lapte şi
produse lactate, inclusiv unt, cremă de unt,
brânză, frişcă, lapte bătut, chefir (băutură din
lapte), iaurt, iaurt de băut (băutură din lapte),
albumină de lapte, băuturi predominant din
lapte, shake-uri din lapte, zer, frişcă bătută,
sana, smântână, urdă, caş, caşcaval. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05858
(151) 26/08/2014
(732) GEORGE VASILE, Calea Ferentari

nr. 10, bl. 119B, sc. B, et. 7, ap. 83,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FECU FUNDATIA PENTRU
EVOLUTIA CONSTIINTEI UMANE

(591) Culori revendicate:verde, roşu carmin,
albastru marin

 
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

241511; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 05865
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Secure Net

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05866
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperQuality

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 26.08.2014

11

(210) M 2014 05867
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperProtect

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05859
(151) 26/08/2014
(732) V A S I L E  B U I L D I N G  &

INVESTMENT S.R.L., Str. Burniţei,
nr. 60-62, ap. 2, demisol, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VBI Redescoperă stilul urban!

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05862
(151) 26/08/2014
(732) EUROCCOPER S.R.L., Str. DJ 216,

Bifurcaţie nr. 4, Şos. Timişoara-Arad,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

EUROCCOPER

(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
072C), bronz metalizat

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010515;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Proiectare de semne distinctive (logo)
pentru identitatea corporativă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05860
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperConnection 4G

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05861
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperConnection

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05863
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperSpeed 4G

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05864
(151) 26/08/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SuperSpeed

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05868
(151) 26/08/2014
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.

Bucureşti - Urziceni nr. 89, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONTEC

 (531) Clasificare Viena:050315; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05869
(151) 26/08/2014
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.

Bucureşti - Urziceni nr. 89, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Magic Culinare

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

020123; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05845
(151) 26/08/2014
(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)

Internet S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05846
(151) 26/08/2014
(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)

Internet M
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05870
(151) 26/08/2014
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.

Bucureşti - Urziceni nr. 89, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MAGIC CHEF

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020105;

020111; 260114; 260116; 260118;
270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05847
(151) 26/08/2014
(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)

Televiziune S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05848
(151) 26/08/2014
(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)

Televiziune L

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05849
(151) 26/08/2014
(732) GIURCA ANAMARIA, Str.

Foişorului nr. 13, bl. F8C,, sc. 2, et. 2,
ap. 124, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, Str.
Opanez, nr. 19, bl. 79 bis, sc. 2, et. 3,
ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, ap.69,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Brainier Online Testing Solution

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena:260401; 260416;
270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru

aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse 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).
41 Educatie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Programare computerizată; duplicarea
programelor de computer; consultanţă de
software computerizat; design de software
pentru computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiză software-ului de computer
design pentru sistemele de computer;
consultanţă în software de computer;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică)
găzduirea site-urilor web; instalarea
software-ului computerizat; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
mentenanţa software-urilor de program
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de motoare de
căutare pe lnternet; închiriere a software-ului
de computer; închirierea serverelor web;
cercetare şi dezvoltare pentru alţii; servicii de
motoare de căutare pe internet; închirierea
serverelor web; design de software pentru
computere; închirierea software-urilor de
computere; actualizarea software-ului de
computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05871
(151) 26/08/2014
(732) SIMIONESCU CORNELIU, Str.

Vasile Alecsandri bl. E6, ap. 13,
Judeţul Bacău, , MOINEŞTI
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)

BEAUTY ONE ESTEES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05851
(151) 26/08/2014
(732) WLT MASTER S.R.L., Şos.

Colentina nr. 1, bl. 34, sc. A, et. 1, ap.
125, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

We.Love.Traffic

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:180121; 270501;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicare,
transmitere de mesaje în domeniul identificării
numerelor de înmatriculare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 26.08.2014

18

(210) M 2014 05852
(151) 26/08/2014
(732) DUMITRESCU CRISTIAN, Str.

Constantin Tănase nr. 15, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRĂDINA VLAHIIA TIHNĂ, ROADE,
OMENIE

(591) Culori revendicate:cenuşiu, gri, maro,
kaki

  
(531) Clasificare Viena:010302; 010722;

020915; 050105; 050116; 260115;
260116; 260121; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05853
(151) 26/08/2014
(732) S.C. AKA GROUP PROFESIONAL

GUARD S.R.L., Calea Bucureştilor
nr. 20, bl. B2-2, sc. 4, parter, ap. 30,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

AKA GROUP PROFESIONAL GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;

240520; 240525; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05872
(151) 26/08/2014
(732) S.C. GIRO TRAVEL COMPANY

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 7,
parter 1, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AIRWHEEL

  
(531) Clasificare Viena:180114; 180125;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, monociclu electric cu 1 roată.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse, în special a produselor
solicitate în clasa 12, pentru a permite
clienţilor să le achiziţioneze cât mai comod,
comercializarea produselor en gros şi en
detail, servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05873
(151) 26/08/2014
(732) S.C. GIRO TRAVEL COMPANY

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 7,
parter 1, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AIRWHEEL

(531) Clasificare Viena:180114; 180125;
270501;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, monociclu electric cu 1 roată.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse, în special a produselor
solicitate în clasa 12, pentru a permite
clienţilor să le achiziţioneze cât mai comod,
comercializarea produselor en gros şi en
detail, servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 26.08.2014

20

(210) M 2014 05874
(151) 26/08/2014
(732) JURISOFT S.R.L., Str. România

Muncitoare nr. 62, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Jurist Office

(591) Culori revendicate:bleu, albastru,
ocru, alb, bleumarin, maro

  
(531) Clasificare Viena:020315; 020325;

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

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜


