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Cereri M|rci publicate în data de 03/04/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

02144
27/03/2014 TEATRUL NATIONAL I.L.

CARAGIALE
TNB I.L.CARAGIALE

2 M 2014
02145

27/03/2014 S.C. REVIART S.R.L. dr. D

3 M 2014
02146

27/03/2014 S.C. BEST SEAN IMPEX S.R.L. b buoNISSIMO

4 M 2014
02147

27/03/2014 S.C. REVIART S.R.L. DIETA dr.D

5 M 2014
02148

27/03/2014 S.C. DENTIX MILLENNIUM
S.R.L.

DENTIXMILLENNIUM

6 M 2014
02149

27/03/2014 S.C. ROMVAC COMPANY S.A. imunoinstant

7 M 2014
02150

27/03/2014 CONCELEX S.R.L. CONCELEX excelenÛa in construcÛii

8 M 2014
02151

27/03/2014 AKB SECURITY SOLUTIONS
S.R.L.

AKB SECURITY SOLUTIONS

9 M 2014
02153

27/03/2014 PUSCASU CEZAR Laboratoarele Remedia

10 M 2014
02154

27/03/2014 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI
ÔI BAC{ULUI

MITROPOLIA MOLDOVLAHIEI

11 M 2014
02155

27/03/2014 S.C. BRAND SERV S.R.L. KINGS LAND

12 M 2014
02156

27/03/2014 S.C. VINCON VRANCEA S.A. TAIFAS

13 M 2014
02157

27/03/2014 VÂRGOLICI GHEORGHE
OLIVIU

RAZOARE

14 M 2014
02158

27/03/2014 S.C. GRUPUL DE FIRME TCE 3
BRAZI S.R.L.

MONITORUL DE NEAMT, Ziarul
care st| de vorb| cu oamenii

15 M 2014
02159

27/03/2014 S.C. INDUSTRIALIZAREA
CARNII KOSAROM S.A.

de la B|dia

16 M 2014
02160

27/03/2014 S.C. INDUSTRIALIZAREA
CARNII KOSAROM S.A.

gustul de demult

17 M 2014
02161

27/03/2014 S.C. VINCON VRANCEA S.A. CRAMA AMINTIRILOR

18 M 2014
02162

27/03/2014 S.C. ROND SECURITY CD
S.R.L.

ROND SECURITY CD
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19 M 2014
02164

27/03/2014 S.C. TIGER PROTECTOR
COMPANY S.R.L.

Tiger Security

20 M 2014
02165

27/03/2014 S.C. TRITEST S.R.L. tritest

21 M 2014
02166

27/03/2014 S.C. TÂRGU JIU
DEVELOPMENT S.R.L.

Shopping City Târgu Jiu

22 M 2014
02167

27/03/2014 S.C. JPS SERV S.R.L. Bally's

23 M 2014
02168

27/03/2014 BODO ADRIAN
CLUB SPORTIV DE FOTBAL
MIROSLAV GIUCHICI

Liga SperanÛei

24 M 2014
02169

27/03/2014 S.C. BETTY ICE S.R.L. KIZZU

25 M 2014
02170

27/03/2014 S.C. HANUL LUI TIUGAN S.R.L. TSB PrimServ

26 M 2014
02171

27/03/2014 BABOI RADU
BUCUR MONICA MARIA

B|c|nia cu Delicatese

27 M 2014
02172

27/03/2014 S.C. INGRESTO S.R.L. foodish

28 M 2014
02173

27/03/2014 METODO STUDII
CONSULTANTA ROMANIA
S.R.L.

metodo Romania DedicaÛi oamenilor

29 M 2014
02174

27/03/2014 TRANZIT MIND S.R.L. Far Light

30 M 2014
02175

27/03/2014 SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

CRAZY

31 M 2014
02176

27/03/2014 SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

32 M 2014
02177

27/03/2014 SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

OZMO cornet

33 M 2014
02178

27/03/2014 CARREFOUR (societe
anonyme)

contact

34 M 2014
02179

27/03/2014 S.C. CARREFOUR ROMANIA
S.A.

CopyStore

35 M 2014
02180

27/03/2014 S.C. OSCAR CAFE S.R.L. GATTO cafe

36 M 2014
02181

27/03/2014 S.C. NOVA PROMPT S.R.L. COFFEE selection
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37 M 2014
02182

27/03/2014 S.C. TRANSYLVANIA HERBS 8
S.R.L.

GinkgoStem

38 M 2014
02183

27/03/2014 TEODORU MARIAN wipes wippy quality

39 M 2014
02184

27/03/2014 S.C. BOGDAN COMPANY
S.R.L.

SANDU SWAT

40 M 2014
02185

27/03/2014 S.C. SIEPCOFAR S.A. FARMACIA DONA

41 M 2014
02186

27/03/2014 S.C. SIEPCOFAR S.A.

42 M 2014
02187

27/03/2014 ASOCIATIA MEDICILOR
DENTISTI ORADEA - AMEDEO

ART{ ÔI PRECIZIE ÎN
ENDODONÚIA MODERN{

43 M 2014
02188

27/03/2014 ASOCIATIA MEDICILOR
DENTISTI ORADEA - AMEDEO

ENDODONÚIE de la A la Z
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(210) M 2014 02173
(151) 27/03/2014
(732) M E T O D O  S T U D I I

CONSULTANTA ROMANIA
S.R.L., Str. Batiştei nr. 23, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

metodo Romania Dedicaţi oamenilor

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02174
(151) 27/03/2014
(732) TRANZIT MIND S.R.L., Str.

Crapului nr. 41, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Far Light

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02144
(151) 27/03/2014
(732) TEATRUL NATIONAL I.L.

CARAGIALE, B-dul Nicolae
Bălcescu nr. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TNB I.L.CARAGIALE

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale, inclusiv organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru,
publicarea de scenarii de teatru, planificarea
de piese de teatru şi de spectacole muzicale,
regizare de piese şi spectacole de teatru,
servicii de agenţii de rezervare de bilete la
teatru, organizarea de festivaluri, simpozioane
şi expoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02175
(151) 27/03/2014
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bolgesi,
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, 83412,
GAZIANTEP TURCIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CRAZY

(591) Culori revendicate:mov, roşu, maro,
alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270508;

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

clase:
30 Biscuiţi, biscuiţi săraţi crocanţi (crackers),
napolitane, produse de patiserie, tarte,
prăjituri, patiserie, bomboane de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, produse umplute
cu ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02145
(151) 27/03/2014
(732) S.C. REVIART S.R.L., Str. P.M.

Cristea, nr. 9, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

dr. D

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(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; în special servicii
educative şi de instruire în domeniul nutriţiei,
cursuri de nutriţie şi educaţie cu privire la
sanătatea fizică şi viaţă sănătoasă, seminarii,
conferinţe şi evenimente de specialitate;
cursuri de formare profesională privind
evitarea problemelor de sănatate generate de
patologia endocrin-metabolică.
44 Servicii medicale complexe specifice unei
clinici medicale specializată pe probleme
legate de patologia endocrin-metabolică,
servicii de consiliere medicală şi consultanţă
profesionala în domeniul medical, în special

legate de dieta, nutriţie şi viaţă sănatoasă;
servicii de recuperare medicală; furnizarea
prin toate mijloacele de comunicare de
informaţii referitoare la nutritie, sănatate şi
servicii de sănatate; servicii de acupunctură şi
medicină holistica; asistenţă medicală
profesională.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02146
(151) 27/03/2014
(732) S.C. BEST SEAN IMPEX S.R.L.,

Str. Şcolii, nr. 3A, Jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

b buoNISSIMO

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Cofetărie, pizzerie, gelaterie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02147
(151) 27/03/2014
(732) S.C. REVIART S.R.L., Str. P.M.

Cristea, nr. 9, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DIETA dr.D
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri şi alte produse din hârtie şi
carton, publicaţii, reviste, brosuri, cărţi cu
diete şi retete culinare, fotografii, materiale
publicitare, articole de birou.
35 Publicitate referitoare la produsele şi
serviciile din domeniul nutriţiei, dietelor şi al
unei vieţi sănătoase, comercializarea şi
prezentarea acestor produse/servicii/informaţii
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod.
44 Servicii de consiliere medicală şi
consultanţă profesională legate de dieta,
nutritie şi viaţa sănătoasă, furnizarea prin toate
mijloacele de comunicare de informaţii
referitoare la nutriţie, sănătate şi servicii de
sănătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02176
(151) 27/03/2014
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bolgesi,
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, 83412,
GAZIANTEP TURCIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:maro, roz, galben,
portocaliu, verde, crem

  
(531) Clasificare Viena:080119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cacao, prăjituri, bomboane de ciocolată,
creme de ciocolată, prăjituri cu cacao, lapte şi
cremă de ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02149
(151) 27/03/2014
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,

Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

imunoinstant

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02150
(151) 27/03/2014
(732) CO N C E L E X  S . R . L . ,  S t r .

Aeroportului nr. 120-130, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONCELEX excelenţa in construcţii

(591) Culori revendicate:galben, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260302; 270508;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02177
(151) 27/03/2014
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bolgesi,
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil, 83412,
GAZIANTEP TURCIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OZMO cornet

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

  
(531) Clasificare Viena:080119; 080123;

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

clase:
30 Cacao, prăjituri, bomboane de ciocolată,
creme de ciocolată, prăjituri cu cacao, lapte şi
cremă de ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02151
(151) 27/03/2014
(732) AKB SECURITY SOLUTIONS

S.R.L., Str. Aurel Filimon nr. 15,
parter, ap. V/I, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

AKB SECURITY SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02178
(151) 27/03/2014
(732) CARREFOUR (societe anonyme),

33 Avenue Emile Zola, 92100,
BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

contact

(591) Culori revendicate:verde (pantone 370
C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
publicitate directă prin poştă, (broşuri,
prospecte, materiale tipărite, monstre);
consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor; asistenţă în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi industriale sau
comerciale; asistenţă în exploatarea sau
conducerea centrelor de afaceri; contabilitate;
gestionarea de fişiere informatice; organizarea
de expoziţii în scop comercial şi de
publicitate; publicitate online prin intermediul
unei reţele informatice; închiriere de timp
publicitar prin orice mijloace de comunicare;
publicarea de texte publicitare; închiriere de
spaţiu publicitar, difuzare de anunţuri
publicitare; relaţii publice; organizarea şi
gestionarea de operaţiuni comerciale pentru a

obţine fidelizarea clienţilor; promovarea
vânzărilor (pentru terţi); gruparea, pentru alţii,
a produselor multimedia, de calculator,
audiovizuale, de telefonie, muzicale şi a
materialelor fotografice, produse de
imprimerie, articole de papetărie, cărţi,
produse pentru activităţi artistice şi culturale,
şi anume vopsele, coloranţi, vernisuri, lacuri,
hârtie şi carton (neterminat, semi-finisat sau
pentru papetărie sau pentru imprimare),
rechizite şcolare (papetărie), materiale de
scris, instrumente de scris, materiale de desen,
instrumente de desen, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), materiale de instruire
şi didactice (cu excepţia aparatelor), materiale
de modelare, tusiere (inking pads), plăci
pentru şabloane (stencil plates), abţibilduri
(decalcomanii), articole pentru legătorii,
fotografii, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, materiale plastice pentru ambalaj, şi
anume pungi, saculeţi, plicuri, pungi de plastic
pentru ambalat, folii cu bule de aer din
material plastic pentru împachetare sau
ambalare, caractere tipografice, clişee
tipografice, albume, felicitări muzicale,
invitaţii (articole de papetărie), feţe de masă,
din hârtie, jocuri şi jucării, produse pentru
întreţinere a casei şi renovare, produse pentru
decorarea interioara a casei, şi anume
materiale textile şi produse textile, şi anume
lenjerie de baie (cu excepţia îmbrăcămintei),
lenjerie de pat, lenjerie de casă, feţe de masă,
de textile, perdele, draperii din materiale
textile sau plastic, jaluzele din materiale
textile, tapete din materiale textile, materiale
textile neţesute, huse de protecţie pentru
mobilă, perne (cu excepţia pernelor medicale
şi pernelor încălzite), huse pentru perne,
acoperitoare de mobilier din materiale textile,
acoperitoare de pat şi de masă, bare pentru
perdele şi inele, cârlige pentru perdele, role
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pentru perdele, cordoane pentru perdele, şine
pentru perdele, bare din metal pentru perdele,
piese terminale şi suporturi pentru bare pentru
perdele, nu din metal, mânere de uşi, nu din
metal şi butoane, nu din metal, pentru
mobilier, dantele şi broderii, panglici, şnururi
pentru perdele, suporturi pentru perdele, nu
din materiale textile, covoare şi mochete, rame
pentru tablouri, fotografii, autocolante,
oglinzi, obiecte decorative din lemn, ipsos sau
plastic, mobile (obiecte pentru decorare), cutii
din lemn sau din plastic, lumânări, candelabre
(sfeşnice), ceramică, veselă de menaj, vaze, nu
din metale preţioase, vase, ghivece şi capace
pentru ghivece de flori, nu din hârtie, statui şi
statuete din porţelan, teracota sau sticlă,
fântâni, flori uscate pentru decor, aparate de
iluminat, abajururi, suporturi pentru abajururi,
vopsele şi lacuri, coloranţi, vernisuri,
acoperitoare de suprafaţă, produse pentru
decorarea exterioara a casei, şi anume terase,
pardoseală, parasolare, ceramică, ghivece,
jardiniere, capace pentru ghivece de flori, nu
din hârtie, cutii de flori, boluri, jgheaburi,
statui şi statuete din piatră, beton sau lut ars
(terra cotta), fântâni, piscine, suporturi de
plante, aparate de iluminat, grilaje, arcade,
produse pentru grădină, pentru grădinărit şi
pentru activităţi în aer liber, şi anume cadre,
slide-uri, aparate de gimnastică, leagăne,
coşuri de baschet, piscine pentru înot, spa-uri,
jacuzzi, cutii de nisip, căsuţe (maisonettes),
bare pentru gimnastică, plase alpinism, staţii
de jocuri, carcase de aparate din lemn,
trambuline, jocuri în aer liber, cosuri (creels),
echipamente şi seturi de camping, articole de
gimnastică şi de sport, produse electrice de uz
casnic (mici şi mari), mobilier de uz casnic
(interior şi exterior), aparate pentru iluminare,
ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, lenjerie, textile şi produse textile,
articole mici din metal, produse DIY, unelte,

produse pentru maşini şi biciclete,
îmbrăcăminte, încalţăminte şi articole de
acoperit capul, bagaje, marochinărie, produse
alimentare şi băuturi, produse de igienă şi
frumuseţe, produse de îngrijire a copiilor,
produse parafarmaceutice, bijuterii,
instrumente de ceasornicărie, produse pentru
animale, permiţând clienţilor să vadă, să
selecteze şi să cumpere aceste bunuri
convenabil; prezentare de produse prin orice
mijloc de comunicatie pentru vânzarea cu
amanuntul; vânzarea cu amanuntul într-un
supermarket sau hypermarket a tuturor
produselor menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02153
(151) 27/03/2014
(732) PUSCASU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, 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)

Laboratoarele Remedia

(591) Culori revendicate:verde (pantone
363C), verde închis (pantone 350C),
roşu (pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02155
(151) 27/03/2014
(732) S.C. BRAND SERV S.R.L., Nr. 99,

Jud. Bihor, 417295, COMUNA INEU
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

KINGS LAND

  
(531) Clasificare Viena:240105; 240914;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02179
(151) 27/03/2014
(732) S.C. CARREFOUR ROMANIA

S.A., B-dul Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, etaj 8, Sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CopyStore

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
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produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
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.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
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aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 02148
(151) 27/03/2014
(732) S.C. DENTIX MILLENNIUM

S.R.L., Bd. Unirii 55, bl. E4A, sc. 2,
et. 3, ap. 32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

DENTIXMILLENNIUM

 
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02180
(151) 27/03/2014
(732) S.C. OSCAR CAFE S.R.L., Bdul.

Decebal nr. 17, bl. S16, tronson 2 şi 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GATTO cafe
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02154
(151) 27/03/2014
(732) ARHIEPISCOPIA ROMANULUI

ŞI BACĂULUI, Str. Alexandru cel
Bun nr. 5, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)

MITROPOLIA MOLDOVLAHIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lumânări, candele.
9 Publicaţii on-line (electronice).
16 Reviste, broşuri (tipărituri); materiale
publicitare tipărite; calendare; icoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02156
(151) 27/03/2014
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

TAIFAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02181
(151) 27/03/2014
(732) S.C. NOVA PROMPT S.R.L., Str.

Balomir nr. 27b, sector 5, 050335,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFEE selection

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270519; 290112;  
(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;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02161
(151) 27/03/2014
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

CRAMA AMINTIRILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02183
(151) 27/03/2014
(732) TEODORU MARIAN, Str. Al. I.

Cuza nr. 13, Judeţul Ialomiţa, ,
URZICENI ROMANIA 

(540)

wipes wippy quality

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
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şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02185
(151) 27/03/2014
(732) S.C. SIEPCOFAR S.A., Calea Şerban

Vodă nr. 282, bl. 3B, parter, ap. 36,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

FARMACIA DONA

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

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

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse igienice pentru medicină; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide; produse igenice; ceaiuri medicinale,
siropuri medicinale, tincturi şi extracte din
plante.
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în

domeniul medical. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
16 Publicaţii; produse de imprimerie;
calendare, postere, afişe, pliante, prospecte,
cărţi poştale, ecusoane, antete, broşuri,
cataloage; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alta clasă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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; ceaiuri din plante şi fructe.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie; organizarea de
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călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line;
realizare emisiuni radio şi tv.
44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02160
(151) 27/03/2014
(732) S.C. INDUSTRIALIZAREA

CARNII KOSAROM S.A., Str.
Abator nr. 65, Judeţul Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţul Iaşi PAŞCANI

(540)

gustul de demult

  
(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; import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02157
(151) 27/03/2014
(732) VÂRGOLICI  GHEORGHE

OLIVIU, Str. Prieteniei nr. 2, bl. A13,
ap. 1, sector 3, 031606, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RAZOARE

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

  
(531) Clasificare Viena:061907; 061913;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02158
(151) 27/03/2014
(732) S.C. GRUPUL DE FIRME TCE 3

BRAZI S.R.L., Bd. General Nicolae
Dăscălescu nr. 287, judeţul Neamţ,
6 1 0 2 0 1 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(540)

MONITORUL DE NEAMT, Ziarul care
stă de vorbă cu oamenii

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tiparituri, publicaţii periodice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02159
(151) 27/03/2014
(732) S.C. INDUSTRIALIZAREA

CARNII KOSAROM S.A., Str.
Abator nr. 65, Judeţul Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10 , bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

de la Bădia

  
(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Came, 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; servicii de
import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02162
(151) 27/03/2014
(732) S.C. ROND SECURITY CD S.R.L.,

Drumul Pădurea Pusnicu nr. 129, bl.
TO30, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROND SECURITY CD
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:030101; 240109;

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

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02164
(151) 27/03/2014
(732) S.C. TIGER PROTECTOR

COMPANY S.R.L., Str. Ion
Tuculescu nr. 42A, BL. PM40, sc.1,
parter, ap. 1, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Tiger Security

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

 (531) Clasificare Viena:030104; 270508;
290113;  

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

9 Alarme, alarme de incendiu, dispozitive de
avertizare anti-furt, veste anti-glonţ, carduri
magnetice codate, programe înregistrare
operate pe computere, detectoare, detectoare
de fum, căşti de protecţie, alarme acustice.
37 Instalarea şi repararea alarmelor de
incendiu, mentenanţă şi reparaţia seifurilor. 
39 Transport cu maşini blindate.
45 Gărzi de corp, servicii de însoţire,
consultanţă pentru proprietatea intelectuală,
consultanţă în materie de securitate, agenţii de
detectivi, gărzi, gărzi de noapte, servicii
pentru paza casei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02165
(151) 27/03/2014
(732) S.C. TRITEST S.R.L., Str. Orientului

nr. 17, bl. L809, sc. C, et. 4, ap. 16,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

tritest

(591) Culori revendicate:roz
  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02166
(151) 27/03/2014
(732) S.C. TÂRGU JIU DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 301
-311, et.3, birou nr. 29, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ALAN LILIANA CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
NR. 183 B, judeţul Timiş Sat Otveşti

(540)

Shopping City Târgu Jiu

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  (531) Clasificare Viena:261113; 270508;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02167
(151) 27/03/2014
(732) S.C. JPS SERV S.R.L., judeţul

Vrancea, , COMUNA STRAOANE
ROMANIA 

(540)

Bally's

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
 (531) Clasificare Viena:070124; 070301;

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

clase:
41 Servicii de jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02168
(151) 27/03/2014
(732) BODO ADRIAN, Str. Principală nr.

485, judeţul Timiş, 307210,
GIARMATA ROMANIA 

(732) CLUB SPORTIV DE FOTBAL
MIROSLAV GIUCHICI, Str.
Gheorghe Ranetti nr. 29/A, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Liga Speranţei
  
(531) Clasificare Viena:020108; 020713;

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02169
(151) 27/03/2014
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KIZZU

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Came, peşte, păsări şi vânat; extracte din
came; fructe, legume conservate, congelate,
uscate şl fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie congelate, îngheţată comestibilă şi
produse din îngheţată; 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; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02170
(151) 27/03/2014
(732) S.C. HANUL LUI TIUGAN S.R.L.,

nr. 130, judeţul Prahova, , SAT
ALBEŞTI-PALEOLOGU ROMANIA

(540)

TSB PrimServ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02186
(151) 27/03/2014
(732) S.C. SIEPCOFAR S.A., Calea Şerban

Vodă nr. 282, bl. 3B, parter, ap. 36,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020901;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide; produse igenice; ceaiuri medicinale,
siropuri medicinale, tincturi şi extracte din
plante.
9 Carduri magnetice pentru fidelizarea
clientelei; publicaţii on-line; software în
domeniul medical. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,

medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
16 Publicaţii; produse de imprimerie;
calendare, postere, afişe, pliante, prospecte,
cărţi poştale, ecusoane, antete, broşuri,
cataloage; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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; ceaiuri din plante şi fructe.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor farmaceutice,
medicamentelor, articolelor ortopedice,
cosmetice, parfumerie, suplimente alimentare
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii pentru fidelizarea
clientelei cu ajutorul cardurilor care le permit
clienţilor obţinerea unor reduceri la preţul
produselor datorită folosirii repetate a
cardurilor cu ocazia achiziţiei produselor; lanţ
de farmacii.
36 Servicii financiare legate de carduri de
fidelitate, servicii de carduri de discount,
afaceri financiare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; distribuţie; organizarea de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line;
realizare emisiuni radio şi tv.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 27/03/2014

24

44 Servicii medicale, de igienă, de frumuseţe,
saloane de coafură, cosmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti (incluse în această
clasă); servicii de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02171
(151) 27/03/2014
(732) BABOI RADU, Str. Schitu Darvari

nr. 7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BUCUR MONICA MARIA, Str.
Renaşterii nr. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Băcănia cu Delicatese

  
(531) Clasificare Viena:250109; 250113;

270501;  
(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; jocuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor alimentare în magazine
specializate şi on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02172
(151) 27/03/2014
(732) S.C. INGRESTO S.R.L., Str. Lt.

Gheorghe Saidac nr. 9, bl. 26, sc. 3, et.
1, ap. 35, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

foodish

  
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

260118; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02182
(151) 27/03/2014
(732) S.C. TRANSYLVANIA HERBS 8

S.R.L., Str. Oltului nr. 2, biroul nr. 8,
etaj 1, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

GinkgoStem

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 amorente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02184
(151) 27/03/2014
(732) S.C. BOGDAN COMPANY S.R.L.,

Comuna Roata de Jos nr. 376, judeţul
Giurgiu, , CARTOJANI 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)

SANDU SWAT

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere cât mai
comod; servicii asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping);
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02187
(151) 27/03/2014
(732) ASOCIATIA MEDICILOR

DENTISTI ORADEA - AMEDEO,
Str. Dragoş Vodă nr. 7, bl. P2, ap. 32,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

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

(540)

ARTĂ ŞI PRECIZIE ÎN ENDODONŢIA
MODERNĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire, inclusiv organizarea de
seminarii, conferinţe şi alte evenimente cu
scop instructiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02188
(151) 27/03/2014
(732) ASOCIATIA MEDICILOR

DENTISTI ORADEA - AMEDEO,
Str. Dragoş Vodă nr. 7, bl. P2, ap. 32,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

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

(540)

ENDODONŢIE de la A la Z

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire, inclusiv organizarea de
seminarii, conferinţe şi alte evenimente cu
scop instructiv.

˜˜˜˜˜˜˜


