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Publicate în 05.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02444
28/04/2014 S.C. RELLANGELO STYLE

S.R.L.
BARACA PESCARULUI Fish House

2 M 2014
02447

28/04/2014 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. Il mio caffe gelato

3 M 2014
02959

27/04/2014 S.C. EURO VARTER COMSERV
S.R.L.

vopseafierforjat.ro

4 M 2014
02960

27/04/2014 BORZA BOGDAN BUSHCRAFT

5 M 2014
02961

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Te poate feri de palpitaţii!

6 M 2014
02962

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Redă flexibilitatea articulaţiilor!

7 M 2014
02963

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Oasele tale pregătite pentru orice
provocare!

8 M 2014
02964

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Întinde-te cât te lasă imaginaţia... nu
articulaţia!

9 M 2014
02965

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Încasează şocurile fără palpitaţii!

10 M 2014
02966

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Trăieşte-ţi viaţa de două ori!

11 M 2014
02967

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Păstrează-ţi inima sănătoasă!

12 M 2014
02968

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Pentru sănătatea inimii şi a vaselor
de sânge!

13 M 2014
02969

28/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Pentru că starea inimii tale este şi
starea ta !

14 M 2014
02970

28/04/2014 GRECU PAUL GEORGE DACBARBOS

15 M 2014
02971

28/04/2014 S.C. DUNAV PROD S.R.L. PASTA GUTINO

16 M 2014
02972

28/04/2014 S.C. SUPPA CUISINE S.R.L. SUPPA BAR

17 M 2014
02973

28/04/2014 S.C. RT MEDIA
COMMUNICATION S.R.L.

RT MEDIA COMMUNICATION
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2014
02974

28/04/2014 S.C. CAMERA 1 S.R.L. CAMERA 1

19 M 2014
02975

28/04/2014 BLUE EXPERT CONSULT
S.R.L.

BLUE EXPERT CONSULT

20 M 2014
02976

28/04/2014 SPÎRLEANU MĂDĂLINA MARIA Mădălina Spîrleanu

21 M 2014
02977

28/04/2014 CULESCU MARIA ASOCIAŢIA M.A.M.E. Maternitate
Advocacy Medicină Educaţie Dăruim
o şansă în plus la VIAŢĂ

22 M 2014
02978

28/04/2014 PUICĂ ROBERT Gentlemen's BARBER GB 2010
ELEGANŢĂ Şl STIL

23 M 2014
02979

28/04/2014 NICOLAESCU GEORGIANA giuka by Georgiana Nicolaescu

24 M 2014
02980

28/04/2014 S.C. VELOTECA S.R.L. Veloteca

25 M 2014
02981

28/04/2014 S.C. DANTEX GUARD
SECURITY S.R.L.

DANTEX GUARD SECURITY PAZĂ
ŞI PROTECŢIE

26 M 2014
02982

28/04/2014 S.C. UNICONF S.A. UNICONF PURE UNDERWEAR

27 M 2014
02983

28/04/2014 S.C. PET FACTORY S.R.L. petpal.ro PRIETENUL
PRIETENULUI TĂU

28 M 2014
02984

28/04/2014 S.C. PHARMA NET
SOLUTIONS S.R.L.

APIPORDENT

29 M 2014
02985

28/04/2014 S.C. PHARMA NET
SOLUTIONS S.R.L.

HEMOPROPIN

30 M 2014
02986

28/04/2014 EUROCHROMA INVESTMENTS
S.A.

NOVASTONE

31 M 2014
02987

28/04/2014 EUROCHROMA INVESTMENTS
S.A.

NOVA PREMIUM

32 M 2014
02988

28/04/2014 S.C. MASTER FARMED
TRADING S.R.L.

HOPE'C LINE

33 M 2014
02989

28/04/2014 S.C. SORTEC LUX S.R.L. CATINCA

34 M 2014
02990

28/04/2014 DUMITRU MIHAIL COSTIN Locuri Faine

35 M 2014
02991

28/04/2014 S.C. T&C EVENTS &
ENTERTAINMENT S.R.L.

AVIATORILOR 41
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36 M 2014
02992

28/04/2014 S.C. MOBILCOM IMPEX S.R.L. PORTA AETERNA

37 M 2014
02993

28/04/2014 S.C. FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY 1993
S.R.L.

TIERRA DE HOREZU

38 M 2014
02994

28/04/2014 SARBU ANDREI UPGRADE IMOBILIAR

39 M 2014
02995

28/04/2014 ENEL S.p.A. ENERGIE PENTRU VIATA TA

40 M 2014
02996

28/04/2014 GAT GIVAT HAIM
COOPERATIVE SOCIETY FOR
PRESERVATION OF
AGRICULTURAL PRODUCTS
LTD.

PRIGAT MEA PULPA

41 M 2014
02997

28/04/2014 BREABAN GABRIELA
BREABAN EMANUEL

BEBETOT Creat pentru tine

42 M 2014
02998

28/04/2014 TURCESCU ROBERT-NICOLAE ROBERT TURCESCU

43 M 2014
02999

28/04/2014 ROYAL COMPUTERS S.R.L. Gunter Land of ideas

44 M 2014
03000

28/04/2014 GAT GIVAT HAIM
COOPERATIVE SOCIETY FOR
PRESERVATION OF
AGRICULTURAL PRODUCTS
LTD.

MEA PULPA

45 M 2014
03001

28/04/2014 S.C. N.S & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

WHYSKEEAN

46 M 2014
03002

28/04/2014 S.C. N.S & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

WHYSKEAN

47 M 2014
03003

28/04/2014 S.C. AERODRONE S.R.L. AeroDrone AERIAL INSPECTION
SERVICES
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(210) M 2014 02444
(151) 28/04/2014
(732) S.C. RELLANGELO STYLE

S.R.L., Str. Primăverii nr. 53, Lot 3,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) S.C. PIŢU AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., B-dul Decebal nr. 14, bl. S6,
sc. 1, ap. 14, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BARACA PESCARULUI Fish
House

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;  
(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, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri ( condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02447
(151) 28/04/2014
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţ a ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) S.C. PIŢU AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., B-dul Decebal nr. 14, bl. S6,
sc. 1, ap. 14, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Il mio caffe gelato
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270508;  
(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, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02959
(151) 27/04/2014
(732) S.C. EURO VARTER COMSERV

S.R.L., Str. Barbu Lăutaru nr. 17, bl.
24, sc. B, ap. 19, judeţul Braşov,
500423, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

vopseafierforjat.ro
 

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02960
(151) 27/04/2014
(732) BORZA BOGDAN, Str. Vintilă

Mihăilescu nr. 18, bl. 72, sc. 3, ap. 45,
sector 6, 060398, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUSHCRAFT
 

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

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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 02961
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Te poate feri de palpitaţii!
 

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02962
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Redă flexibilitatea
articulaţiilor!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02963
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Oasele tale pregătite pentru
orice provocare!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02964
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Întinde-te cât te lasă
imaginaţia... nu articulaţia!  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02965
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Încasează şocurile fără
palpitaţii!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02991
(151) 28/04/2014
(732) S . C .  T & C  E V E N T S  &

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Alexandrina nr. 19, parter, ap. 1P-2P,
camera 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIATORILOR 41
 

(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ciasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02966

(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Trăieşte-ţi viaţa de două ori!
 

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02992
(151) 28/04/2014
(732) S.C. MOBILCOM IMPEX S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

PORTA AETERNA

(591) Culori revendicate:auriu, maro, negru
  
(531) Clasificare Viena:070301; 260407;

260416; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02993
(151) 28/04/2014
(732) S.C. FIVE CONTINENTS

TRADING COMPANY 1993 S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 7, parter, ap.
1, sector 1, 011651, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIERRA DE HOREZU
 
(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;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile..
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02967
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Păstrează-ţi inima sănătoasă!
  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
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plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02994
(151) 28/04/2014
(732) SARBU ANDREI, Str. Borşa nr. 44,,

, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UPGRADE IMOBILIAR

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

241507; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Agenţi imobiliari; consultanţă imobiliară;
agenţii imobiliare; evaluări imobiliare;
servicii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02995
(151) 28/04/2014
(732) ENEL S.p.A., Viale Regina

Margherita, 137, 00198, ROMA
ITALIA 

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

(540)

ENERGIE PENTRU VIATA
TA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate; aparate şi instrumente pentru
acumularea şi stocarea de electricitate; aparate
şi instrumente pentru controlul electricităţii;
instrumente pentru măsurare, numaratoare,
aliniere şi calibrare; panouri fotovoltaice;
componente electrice şi electronice; cabluri;
circuite; senzori şi detectoare; baterii pentru
vehicule; baterii electrice; reincarcatoare
pentru baterii; cabluri electrice; aparate şi
contoare pentru măsurarea curentului electric
(electric current meters); celule fotovoltaice;
panouri solare; comutatoare; aparate electrice
pentru comutatie; conductoare de electricitate;
materiale pentru retele electrice; conductoare
electrice; racorduri pentru linii electrice;
conectoare; contoare; contacte electrice;
aparate electrice de reglare; aparate de reglare
a caldurii; instrumente de control pentru
cazane; convertizoare electrice; diode
emitatoare de lumina [LED]; conducte de
electricitate; cuplaje electrice; relee electrice;
inchizatoare de circuite electrice; indicatoare
de pierderi electrice; electrolizoare; fire de
identificare pentru fire electrice; tuburi de
identificare pentru fire electrice; instrumente
de testare a gazelor; gazometre; grilaje pentru
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baterii; invelisuri pentru cabluri electrice;
indicatoare de electricitate; armaturi
[electricitate]; indicatoare luminoase;
invertoare de electricitate; aparate de masura
electrice; instrumente pentru măsurarea
electricitatii; instrumente de măsurare; cutii de
control; tablouri de conexiune; tablouri de
distributie a electricitatii; fire de cupru izolate;
garduri electrificate; rezistente electrice;
reductoare electrice; semiconductori;
transformatoare.
11 Instalaţii pentru purificare, desalinizare şi
climatizarea apei; accesorii de reglare şi
siguranţă pentru instalaţii de apa şi gaz;
echipament pentru incalzire, ventilare,
climatizare şi purificare; arzatoare, boilere şi
incalzitoare; boilere pentru incalzire; aparate
de alimentare pentru cazane de incalzire;
acumulatoare de caldura; aparate pentru
control climatic; ventilatoare de aer
condiţionat; colectoare solare pentru caldura;
colectoare termice solare (incalzire); instalaţii
pentru tratarea combustibililor şi a
moderatorilor nucleari; economizoare de
combustibil; aparate de iluminat cu diode
emitatoare de lumina (LED); boilere cu gaz;
duze pentru robinete antistropire; aparate de
iluminat pentru vehicule; aparate şi instalaţii
de iluminat; becuri de iluminat; candelabre;
lampi; lampi de iluminat; lampi electrice; dulii
pentru lampi electrice; supape de control a
nivelului în rezervoare; instalaţii de procesare
a combustibililor şi a materialelor
moderatoare nuclear; arzatoare de ulei; pompe
de caldura; instalaţii de caldura; radiatoare
electrice; umidificatoare pentru radiatoare de
incalzire centrala; aparate şi instalaţii de
refrigerare; instalaţii de racire pentru apa;
instalaţii nucleare; reactoare nucleare; aparate
de incalzire electrice; instalaţii de incalzire;
instalaţii de incalzire a apei; tuburi cu
descarcari electrice pentru iluminat; tevi şi

cilindri pentru lampi (lamp chimneys); tuburi
luminoase pentru iluminat.
35 Servicii de consiliere şi consultanţă în
afaceri; administrarea comercială a licentelor
produselor şi a serviciilor pentru terţi; servicii
de procurare pentru terţi; servicii de achizitie
pentru terţi (cumpararea de produse şi de
servicii pentru alte firme); distributia de
monstre; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare media pentru
vanzarea cu amanuntul; informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori; agentii de
informaţii comerciale; furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web;
informaţii pentru afaceri; servicii de raspuns
telefonic pentru abonatii absenti; servicii de
intermediere comercială; servicii de vanzare
cu amanuntul şi cu ridicata pentru energia
electrica; prezentarea de produse prin toate
mijloacele de comunicare media pentru
vanzarea cu amanuntul a energiei electrice.
37 Intretinere şi reparaţii pentru arzatoare;
curăţare şi reparare de boilere; furnizarea de
informaţii pentru construcţii; supervizarea de
lucrări de construcţii (building construction
supervision); demolarea de cladiri; structuri şi
utilaje industriale; constructia şi repararea de
depozite; instalarea şi repararea de aparate
electrice; servicii de deparazitare pentru
aparate electrice; constructia de fabrici;
informaţii în legatura cu serviciile de reparaţii;
instalarea, intretinerea şi repararea de maşini;
inchirierea de pompe în scop de drenaj;
constructia şi intretinerea de conducte;
curăţare de cladiri; incarcare de baterii de
vehicule; repararea de linii de inalta tensiune;
instalare şi reparare de echipamente de
incalzire; constructia şi instalarea de centrale
electrice şi centrale nucleare; servicii de
curăţare, intretinere şi reparare a centralelor
electrice şi a centralelor nucleare; minerit,
extractie de petrol şi gaz; inchiriere de unelte,
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instalaţii şi echipament pentru construire şi
demolare.
39 Distributie de electricitate; distributie de
energie; transportul şi depozitare de deseuri;
distributia prin conducte şi cabluri.
40 Decontaminarea materialelor periculoase;
producţia de energie; prelucrarea, tratarea şi
eliminarea deseurilor; incinerarea deseurilor şi
rezidurilor; tratarea deseurilor; inchirierea de
generatoare de electricitate; generarea de
electricitate din energie solara; leasing de
echipament pentru generarea energiei.
42 Servicii în domeniul stiintei şi tehnologiei;
servicii de inginerie; expertize şi explorare;
consultanţă în domeniul economiei de
energie; testare, autentificare şi controlul
calitatii; realizarea de planuri de construcţie
(construction drafting); cercetare şi dezvoltare
pentru terţi cu privire la noi produse; cercetari
biologice; cercetari geologice; cercetari
chimice; cercetare în domeniul protejarii
mediului; cercetare mecanica; cercetare
stiintifica; cercetare tehnică; studii de proiecte
tehnice; audit în domeniul energiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02996
(151) 28/04/2014
(732) G A T  G I V A T  H A I M

COOPERATIVE SOCIETY FOR
P R E S E R V A T I O N  O F
AGRICULTURAL PRODUCTS
LTD., Givat Haim, 38100, ISRAEL
ISRAEL 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PRIGAT MEA PULPA
 

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; nectaruri de fructe şi băuturi
racoritoare pe baza de fructe, siropuri,
concentrate de fructe şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02976
(151) 28/04/2014
(732) S P Î R L E A N U  MĂDĂL I N A

MARIA, Aleea Trandafirilor nr. 3, bl.
A1, sc. B, ap. 1, judeţul Vâlcea, ,
DRĂGĂŞANI ROMANIA 

(540)

Mădălina Spîrleanu
  

(531) Clasificare Viena:090313; 270503;
270507;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
accesorii vestimentare (papioane).
35 Comercializarea (vânzarea en-gros sau
en-detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte şi a accesoriilor
vestimentare (papioane), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv pe internet prin
intermediul unui site web propriu specializat
de tip magazin online, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze în mod comod.
42 Creare şi menţinere website propriu
specializat în vânzarea de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii vestimentare
(magazin online).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02977
(151) 28/04/2014
(732) CULESCU MARIA, Str. Joiţa nr. 25,

sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(540)

ASOCIAŢIA M.A.M.E.
Maternitate Advocacy Medicină
Educaţie Dăruim o şansă în plus
la VIAŢĂ
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020501;

020709; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web propriu.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere privind
asistenţa socială în privinţa afecţiunilor
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02978
(151) 28/04/2014
(732) PUICĂ ROBERT, Str. Căluşei nr.

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

(540)

Gentlemen's BARBER GB
2010 ELEGANŢĂ Şl STIL

 
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

270112; 270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; furnizarea de informaţii terţilor
privind distribuţia de produse din clasa 3;
furnizarea de ghiduri publicitare online dotate
cu funcţia de căutare pentru serviciile altor
agenţi economici; distribuirea de materiale
publicitare; comercializarea (vânzarea en gros
sau en-detail) şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 3, prezentarea
pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv pe
internet, prin intermediul unui site web
specializat de tip magazin online, astfel încât

terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; activităţi de import-export;
administrarea comercială de licenţe.
44 Servicii de igienă şi de frumuseţe; servicii
de frizerie pentru bărbaţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02997
(151) 28/04/2014
(732) BREABAN GABRIELA, B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, sc. B, ap.
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BREABAN EMANUEL, B-dul Iancu
de Hunedoara nr. 35, sc. B, ap. 3, ,
BUCUREŞTI 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)

BEBETOT Creat pentru tine

(591) Culori revendicate:roz, galben, verde,
violet

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020506; 270302; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
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această clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02979
(151) 28/04/2014
(732) NICOLAESCU GEORGIANA,

Drumul Taberei nr. 93, bl. R3, ap. 25,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

giuka by Georgiana Nicolaescu
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; genţi, geamantane şi valize; umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Vânzarea de produse din clasele 18 şi 25
prin magazine online.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02980
(151) 28/04/2014
(732) S.C. VELOTECA S.R.L., Şos.

Iancului nr. 100, sector 2, 021728,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Veloteca
 

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02981
(151) 28/04/2014
(732) S.C. DANTEX GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Ion Pillat nr. 18, judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

DANTEX GUARD
S E C U R I T Y  P A ZĂ  Ş I
PROTECŢIE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  

(531) Clasificare Viena:010105; 030701;
030716; 240105; 240107; 240109;
290112;  

(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 02982
(151) 28/04/2014
(732) S.C. UNICONF S.A., B-dul. Mihai

Viteazu nr. 77, Jud. Sălaj, 450099,
ZALĂU ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

UNICONF PURE
UNDERWEAR

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
187C)

  
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02983
(151) 28/04/2014
(732) S.C. PET FACTORY S.R.L., Sos.

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

(540)

petpal.ro PRIETENUL
PRIETENULUI TĂU

(531) Clasificare Viena:011521; 030106;
030108; 030117; 250706; 260418;  

(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din

aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02968
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Pentru sănătatea inimii şi a
vaselor de sânge!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02984
(151) 28/04/2014
(732) S.C. PHARMA NET SOLUTIONS

S.R.L., Intrarea Trompetului nr. 1,
sector 5, 052279, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

APIPORDENT
  

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor. 
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02985
(151) 28/04/2014
(732) S.C. PHARMA NET SOLUTIONS

S.R.L., Intrarea Trompetului nr. 1,
sector 5, 052279, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEMOPROPIN
  

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02986
(151) 28/04/2014
(732) EUROCHROMA INVESTMENTS

S.A., 21, Boulevard de la Petrusse,
L - 2 3 2 0 ,  L U X E M B O U R G
LUXEMBOURG 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

NOVASTONE
 

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă

conform Clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02987
(151) 28/04/2014
(732) EUROCHROMA INVESTMENTS

S.A., 21, Boulevard de la Petrusse,
L - 2 3 2 0 ,  L U X E M B O U R G
LUXEMBOURG 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

NOVA PREMIUM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
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clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02988
(151) 28/04/2014
(732) S . C.  M ASTER FARMED

TRADING S.R.L., Str. Tache
Ionescu nr. 27, bl. Q2, sc. B, et. 1, ap.
5, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

HOPE'C LINE
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050306; 241324;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02989
(151) 28/04/2014
(732) S.C. SORTEC LUX S.R.L., Str.

Dihorului nr. 52, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATINCA
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02998
(151) 28/04/2014
(732) TURCESCU ROBERT-NICOLAE,

Str. Parcului, nr. 79N, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROBERT TURCESCU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02969
(151) 28/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Pentru că starea inimii tale este
şi starea ta !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02999
(151) 28/04/2014
(732) ROYAL COMPUTERS S.R.L., Str.

General Culcer Ioan nr. 32, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gunter Land of ideas
  
(531) Clasificare Viena:090721; 130117;

230505; 241501; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03000
(151) 28/04/2014
(732) G A T  G I V A T  H A I M

COOPERATIVE SOCIETY FOR
P R E S E R V A T I O N  O F
AGRICULTURAL PRODUCTS
LTD., Givat Haim, 38100, ISRAEL
ISRAEL 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MEA PULPA
  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de
fructe; nectaruri de fructe şi băuturi
racoritoare pe baza de fructe, siropuri,
concentrate de fructe şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02970
(151) 28/04/2014
(732) GRECU PAUL GEORGE, Str.

Partizanilor nr. 20, bl.LV41, sc. C, ap.
40, judeţul Constanţa, 900394,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DACBARBOS

(591) Culori revendicate:gri
 (531) Clasificare Viena:270501; 270517;

290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 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; suporturi optice de date; suporturi
de date magnetice; dispozitive pentru
procesarea datelor; cititoare (aparatură pentru
procesarea datelor); scanere (echipamente
pentru procesarea datelor).
35 Publicitate; lucrări de birou; date
referitoare la afaceri; compilare de date
statistice; actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice; compilarea
informatiilor în baze de date informatice;
compilarea informatiilor în baze de date
computerizate.
38 Furnizarea de chartroom pe internet;
furnizarea accesului la baze de date.
39 Suporturi fizice de stocare a datelor sau a
documentelor electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; punerea
la dispozitie de muzica digitala (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; închirierea
serverelor web; consultanţă în materie de
design web; crearea şi întretinerea siturilor
web pentru terţi; găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web); stocarea electronica a
datelor; recuperare de date informatice;
salvarea externă a datelor; conversia datelor şi
a programelor informatice (alta decât
conversia fizica); conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic; servicii de consultanţă în
materie de tehnologie a informaţiei (IT).
45 Consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03001
(151) 28/04/2014
(732) S.C. N.S & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2, parter,
Cam. 2, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

WHYSKEEAN
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03002
(151) 28/04/2014
(732) S.C. N.S & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2, parter,
Cam. 2, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

WHYSKEAN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03003
(151) 28/04/2014
(732) S.C. AERODRONE S.R.L., Str. I. T.

Meschendorfer, nr. 423, Jud. Braşov,
507190, SANPETRU ROMANIA 

(540)

AeroDrone AERIAL
INSPECTION SERVICES
 
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;

270501;  
(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; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02990
(151) 28/04/2014
(732) DUMITRU MIHAIL COSTIN, Str.

Maramureş nr. 13, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Locuri Faine
  

(531) Clasificare Viena:010105; 261112;
270501; 270507; 270511;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02971
(151) 28/04/2014
(732) S.C. DUNAV PROD S.R.L., Str.

Baia Sprie nr. 12, judeţul Maramureş,
, CAVNIC ROMANIA 

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

(540)

PASTA GUTINO

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

 
(531) Clasificare Viena:060102; 061913;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02972
(151) 28/04/2014
(732) S.C. SUPPA CUISINE S.R.L., Sat

Ianova nr. 79, Judeţul Timiş, ,
COMUNA REMETEA ROMANIA 

(540)

SUPPA BAR

(531) Clasificare Viena:090110; 110303;
110305; 110307; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02973
(151) 28/04/2014
(732) S . C .  R T  M E D I A

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Mihai Bravu nr. 182, bl. 220, sc. A, et.
7, ap. 28, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RT MEDIA
COMMUNICATION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02974
(151) 28/04/2014
(732) S.C. CAMERA 1 S.R.L., Bdul.

Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. 2, et. 9, ap.
88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMERA 1
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02975
(151) 28/04/2014
(732) BLUE EXPERT CONSULT S.R.L.,

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 14, bl. 34A,
sc. 1, ap. 27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLUE EXPERT CONSULT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare.

˜˜˜˜˜˜˜


