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Publicate în 04.07.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
04474

27/06/2014 MACESARU-SZORENYI
CIPRIAN GHEORGHE PFA

Editura Next Page

2 M 2014
04477

27/06/2014 BAQUE.RO S.R.L. BAQUE Cafe

3 M 2014
04478

27/06/2014 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ZU

4 M 2014
04479

27/06/2014 S.C. ANTENA 3 S.A. ROMÂNIA LA ÎN{LÚIME

5 M 2014
04481

27/06/2014 SPRINTER TAXI BUCURESTI
S.R.L.

COMPANIA DE TAXI SPRINTER
TAXI 9833

6 M 2014
04482

27/06/2014 BUCURA COSTIN CHALLENGE

7 M 2014
04483

27/06/2014 BARBU HORIA MIHAIL HB clinica dr. barbu great minds,
bright smiles

8 M 2014
04484

27/06/2014 S.C. WINE & COMPANY S.R.L. WINE & COMPANY

9 M 2014
04485

27/06/2014 BITU MITICA CRISTIAN CANDELARIA lumea candelelor

10 M 2014
04486

27/06/2014 ASOCIAÚIA CASA
ROMANO-CHINEZA

CASA ROMÂNO-CHINEZ{

11 M 2014
04487

27/06/2014 ACS RAPID CFR SUCEAVA FOTBAL CLUB MUNICIPAL
SUCEAVA

12 M 2014
04488

27/06/2014 S.C. BEYLUXE
COMMUNICATION S.R.L.

B BeyTalk

13 M 2014
04489

27/06/2014 S.C. CAVUS COM S.R.L. CENTRIX

14 M 2014
04490

27/06/2014 PAUN DRAGOS Amel

15 M 2014
04491

27/06/2014 S.C. MOBILE VET S.R.L. MOBILE VET CLINICA
VETERINARA

16 M 2014
04492

27/06/2014 S.C. MOBILE VET S.R.L. MobilePet farmacie veterinar| Õi
petshop online

17 M 2014
04493

27/06/2014 PURICESCU RAZVAN MIHAI DESIGNER'S COMPASS
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2014
04494

27/06/2014 APSA - AGRISTORE PRIME
SITE S.A.

apsa agristore prime site

19 M 2014
04495

27/06/2014 ASOCIATIA ROMANA DE
DREPT MARITIM

Romanian Maritime Law Association
RMLA

20 M 2014
04496

27/06/2014 ASOCIATIA ROMANA DE
DREPT MARITIM

Asociatia Romana de Drept Maritim
ARDM

21 M 2014
04497

27/06/2014 PIERRE FABRE MEDICAMENT BEBEDRIL

22 M 2014
04498

27/06/2014 CARREFOUR (societe
anonyme)

SUPECO

23 M 2014
04499

27/06/2014 TALAPANESCU
VALENTIN-GHEORGHE

DEL SAVOR

24 M 2014
04500

27/06/2014 BT EXPORTADORA DE
ACEITUNAS S.A.

FIGARO

25 M 2014
04501

27/06/2014 INTER ON LINE TRADING
GROUP INC

ALKA BISCUIÚII CASEI BISCUIÚI
CU VANILIE GLAZURAÚI

26 M 2014
04502

27/06/2014 MUÔAT LAURA CASTALIA PRODUCTIONS

27 M 2014
04503

27/06/2014 INTER ON LINE TRADING
GROUP INC

ALKA Croissantul casei CREM{
CACAO

28 M 2014
04504

27/06/2014 MUÔAT LAURA CASTALIA STUDIOS

29 M 2014
04505

27/06/2014 ASOCIATIA AJUTATI-L PE
LABUS ORGANIZATIE
NEGUVERNAMENTALA

AjutaÛi-l pe L|buÕ www.help-labus.ro

30 M 2014
04506

27/06/2014 DIMACA NICOLAE TERRA
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(210) M 2014 04492
(151) 27/06/2014
(732) S.C. MOBILE VET S.R.L., Str.

Calea lui Traian nr. 56, bl. S33/2,
sc. A, ap. 18, JudeÛul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA 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 BUCUREÔTI

(540)

MobilePet farmacie
veterinar| Õi petshop online

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu,
alb

  (531) Clasificare Viena:030108; 270508;
290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terÛilor a
produselor farmaceutice veterinare Õi
produselor de tip petshop (cu excepÛia
t r a n s p o r t u l u i  l o r )  p e r m i Ûâ n d
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.
44 Servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04493
(151) 27/06/2014
(732) PURICESCU RAZVAN MIHAI,

Bdul. Dacia nr. 1, bl. 1, sc.B, ap.
24, Judetul NeamÛ, , PIATRA
NEAMÚ ROMANIA 

(540)

DESIGNER'S COMPASS
  

(531) Clasificare Viena:260416; 270501;

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛiei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04494
(151) 27/06/2014
(732) APSA - AGRISTORE PRIME SITE

S.A., Bdul. Regina Elisabeta nr.
7-9, et. 1, camera 25, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

apsa agristore prime site

(591) Culori revendicate:maro, roÕu,
portocaliu, verde, galben, negru
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(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

270511; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat, extracte
din carne, fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate, uleiuri Õi gr|simi comestibile.
31 Cereale Õi produse agricole, horticole
Õi forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
35 Publ ic ia te ;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
41 EducaÛie, instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04495
(151) 27/06/2014
(732) ASOCIATIA ROMANA DE DREPT

MARITIM, Str.Cuza Vod| nr. 54,
ap. 2, parter, judeÛul ConstanÛa,
900682, CONSTANÚA ROMANIA

(540)

Romanian Maritime Law
Association RMLA

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:051304; 180309;

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

clase:
35 Publ ic ia te ;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile Õtiintei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04501
(151) 27/06/2014
(732) INTER ON LINE TRADING

GROUP INC, 51st Street, Campo
Alegre, Area Bancaria, Centro
Magna Corp. Building, 6 th Floor,
Office No. 608, , PANAMA CITY
PANAMA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

ALKA BISCUIÚII CASEI
BISCUIÚ I  CU VANILIE
GLAZURAÚI

(591) Culori revendicate:roÕu, portocaliu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:080110; 270508;

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

clase:
30 Produse de patiserie Õi cofet|rie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04474
(151) 27/06/2014
(732) MACESARU-SZORENYI CIPRIAN

GHEORGHE PFA, Str. Aleea
Zorelelor, nr. 6, bl. M11, et. 2, ap.
15, sector 6, 061185, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Editura Next Page
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraÛie comercial|.
41 Publicare de texte, c|rÛi, reviste Õi alte
materiale tip|rite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04502
(151) 27/06/2014
(732) MUÔAT LAURA, Str. Her|str|u nr.

13, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

CASTALIA PRODUCTIONS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Camere video, camere cinematografice,
aparate de fotografiat, aparate de
centrare pentru diapozitive fotografice,
filme cinematografice Õi aparate pentru
editarea de filme cinematografice, film
cinematografic expus, aparate de redare
a compact discurilor, compact discuri
audio-video, compact discuri memorie
doar citire, programe de înregistrare
operate pe computer, programe pentru
computer, l|mpi pentru camere obscure -
fotografiere, camere obscure, medii
magnetice de date, date media optice,
aparate de procesare a datelor, fiÕiere de
imagine desc|rcabile, fiÕiere de muzic|
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desc|rcabile, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, aparate de m|rit
(fotografie), aparate pentru t|ierea
filmelor, holograme, tonomate muzicale,
aparate de lustruire pentru tip|rituri
fotografice, aparate pentru înregistrarea
sunetului, suporturi de înregistrare a
sunetului, discuri Õi benzi de înregistrare
a sunetului, aparate pentru reproducerea
Õi transmiterea sunetului.
16 Panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaÛii
(papet|rie), plase conice din hârtie, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic
pentru ambalat, broÕuri, semne de c|rÛi,
c|rÛi, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, ambalaje pentru sticle din carton
sau hârtie, funde din hârtie, cutii pentru
stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, cârduri, cataloage,
creioane de c|rbune, suporturi pentru
carnete de cecuri, agrafe pentru birou,
agrafe de bani, Ûes|turi pentru leg|torie,
suporturi de hârtie, hârtie de copiator,
învelitoare de hârtie pentru ghivecele de
flori, coperte (papet|rie), cuÛite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole
de birou), suport de documente (articole
de birou), gravuri, plicuri (papet|rie),
dosare (articole de birou), bibliorafturi
(papet|rie), stilouri cu cerneal|, felicit|ri,
ÕerveÛele din hârtie, etichete (altele decât
din material textil), t|vi pentru scirsori,
reviste (publicaÛie periodic|), stilouri de
marcare (papet|rie), suporturi pentru
pahare de bere, aparate pentru montarea
fotografiilor, ziare, articole de birou cu
excepÛia mobilei, hârtie de ambalat,
carnete (papet|rie), carnete de scris, foi
de hârtie (papet|rie), cutter-e, hârtie
cerat|, hârtie pergament, suporturi de
paÕapoarte, creioane de grafit, stilouri
(articole de birou), creioane, publicaÛii
periodice, rame de fotografii, fotografii,
fotografii imprimate, portrete, timbre de

corespondenÛ|, c|rÛi poÕtale,I tip|rituri,
publicaÛii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris
35 Organizarea de expoziÛii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de prezent|ri de mod| în scop
promoÛional, marketing, cercetare de
marketing, studii de marketing, modeling
pentru promoÛii publicitare sau de vânz|ri,
publicitate oniine pe o reÛea de computer,
organizare de expoziÛii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comercialesau
publicitare, relaÛii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publ ic i tare, compilarea
informaÛ i i lor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor,
baze de date computerizate (compilarea
informaÛiilor în -) baze de date
c o m pu te r i za te  ( s i s t e m a t i z a r e a
informaÛiilor în -)
41 Închirierea filmelor cinematografice,
prezent|ri cinematografice, editare de
casete video, producÛii de film,
prezentarea reprezentaÛiilor în direct,
microfilmare, modelare pentru artiÕti,
închirierea peliculelor de film, închirierea
de proiectoare Õi accesorii de film,
studiouri de film, prezent|ri în s|li
cinematografice, servicii de compoziÛii
muzicale, s|li de concerte, servicii
prestate de reporteri de Õtiri, organizarea
de spectacole Õi servicii de impresariat,
producÛie de muzic|, producÛia de
programe de radio Õi televiziune,
producerea spectacolelor, producerea
filmelor pe caset| video, furnizarea de
servicii de karaoke, furnizarea de
publicaÛii electronice, publicarea textelor,
producerea de programe de radio Õi
televiziune, închirierea aparatelor de radio
Õi televiziune, închirierea aparatelor de
înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului
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audio, închirierea camerelor de filmat,
închirierea peliculelor cinematografice,
închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirerea filmelor, închirierea
proiectoarelor Õi accesoriilor de film,
închirierea de decoruri, închirierea de
înregistr|ri de sunete, închirierea de
camere video, înregistrarea de aparate de
înregistrat casete video, închirierea de
casete video, servicii prestate de repoterii
de Õtiri, servicii de scenografie, producÛia
de spectacole, studiouri de film, subtitrare,
programe de televiziune, compunerea
textelor, producÛii de teatru, servicii de
agenÛii de bilete (divertisment), editarea
casetelor video, producÛia de casete
video, înregistrare video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04503
(151) 27/06/2014
(732) INTER ON LINE TRADING

GROUP INC, 51st Street, Campo
Alegre, Area Bancaria, Centro
Magna Corp. Building, 6 th Floor,
Office No. 608, , PANAMA CITY
PANAMA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

ALKA Croissantul casei
CREM{ CACAO

(591) Culori revendicate:roÕu, portocaliu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:080108; 250119;

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

clase:
30 Produse de patiserie Õi cofet|rie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04483
(151) 27/06/2014
(732) BARBU HORIA MIHAIL, Str.

Parcului nr. 73 F, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

HB clinica dr. barbu great
minds, bright smiles

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04504
(151) 27/06/2014
(732) MUÔAT LAURA, Str. Her|str|u nr.

13, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

CASTALIA STUDIOS
  

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

9 Camere video, camere cinematografice,
aparate de fotografiat, aparate de
centrare pentru diapozitive fotografice,
filme cinematografice Õi aparate pentru
editarea de filme cinematografice, film
cinematografic expus, aparate de redare
a compact discurilor, compact discuri
audio-video, compact discuri memorie
doar citire, programe de înregistrare
operate pe computer, programe pentru
computer, l|mpi pentru camere obscure -
fotografiere, camere obscure, medii
magnetice de date, date media optice,
aparate de procesare a datelor, fiÕiere de
imagine desc|rcabile, fiÕiere de muzic|
desc|rcabile, dispozitive de editare pentru
filme cinematografice, aparate de m|rit
(fotografie), aparate pentru t|ierea
filmelor, holograme, tonomate muzicale,
aparate de lustruire pentrumt tip|rituri
fotografice, aparate pentru înregistrarea
sunetului, suporturi de \^J înregistrare a
sunetului, discuri Õi benzi de înregistrare
a sunetului, aparate pentru reproducerea
Õi transmiterea sunetului
16 Panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri, invitaÛii
(papet|rie), plase conice din hârtie, saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic
pentru ambalat, broÕuri, semne de c|rÛi,
c|rÛi, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, ambalaje pentru sticle din carton
sau hârtie, funde din hârtie, cutii pentru
stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, cârduri, cataloage,

creioane de c|rbune, suporturi pentru
carnete de cecuri, agrafe pentru birou,
agrafe de bani, Ûes|turi pentru leg|torie,
suporturi de hârtie, hârtie de copiator,
învelitoare de hârtie pentru ghivecele de
flori, coperte (papet|rie), cuÛite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole
de birou), suport de documente (articole
de birou), gravuri, plicuri (papet|rie),
dosare (articole de birou), bibliorafturi
(papet|rie), stilouri cu cerneal|, felicit|ri,
ÕerveÛele din hârtie, etichete (altele decât
din material textil), t|vi pentru scirsori,
reviste (publicaÛie periodic|), stilouri de
marcare (papet|rie), suporturi pentru
pahare de bere, aparate pentru montarea
fotografiilor, ziare, articole de birou cu
excepÛia mobilei, hârtie de ambalat,
carnete (papet|rie), carnete de scris, foi
de hârtie (papet|rie), cutter-e, hârtie
cerat|, hârtie pergament, suporturi de
paÕapoarte, creioane de grafit, stilouri
(articole de birou), creioane, publicaÛii
periodice, rame de fotografii, fotografii,
fotografii imprimate, portrete, timbre de
corespondenÛ|, c|rÛi poÕtale,I tip|rituri,
publicaÛii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris
35 Organizarea de expoziÛii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de prezent|ri de mod| în scop
promoÛional, marketing, cercetare de
marketing, studii de marketing, modeling
pentru promoÛii publicitare sau de vânz|ri,
publicitate oniine pe o reÛea de computer,
organizare de expoziÛii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comercialesau
publicitare, relaÛii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publ ici tare, compilarea
informaÛ i i lor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor,
baze de date computerizate (compilarea
informaÛiilor în -) baze de date
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compu te r i za te  ( s i s t ema t i za rea
informaÛiilor în -)
41 Închirierea filmelor cinematografice,
prezent|ri cinematografice, editare de
casete video, producÛii de film,
prezentarea reprezentaÛiilor în direct,
microfilmare, modelare pentru artiÕti,
închirierea peliculelor de film, închirierea
de proiectoare Õi accesorii de film,
studiouri de film, prezent|ri în s|li
cinematografice, servicii de compoziÛii
muzicale, s|li de concerte, servicii
prestate de reporteri de Õtiri, organizarea
de spectacole Õi servicii de impresariat,
producÛie de muzic|, producÛia de
programe de radio Õi televiziune,
producerea spectacolelor, producerea
filmelor pe caset| video, furnizarea de
servicii de karaoke, furnizarea de
publicaÛii electronice, publicarea textelor,
producerea de programe de radio Õi
televiziune, închirierea aparatelor de radio
Õi televiziune, închirierea aparatelor de
înregistrare video, servicii de înregistrare
în studio, închirierea echipamentului
audio, închirierea camerelor de filmat,
închirierea peliculelor cinematografice,
închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirerea filmelor, închirierea
proiectoarelor Õi accesoriilor de film,
închirierea de decoruri, închirierea de
înregistr|ri de sunete, închirierea de
camere video, înregistrarea de aparate de
înregistrat casete video, închirierea de
casete video, servicii prestate de repoterii
de Õtiri, servicii de scenografie, producÛia
de spectacole, studiouri de film, subtitrare,
programe de televiziune, compunerea
textelor, producÛii de teatru, servicii de
agenÛii de bilete (divertisment), editarea
casetelor video, producÛia de casete
video, înregistrare video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04484
(151) 27/06/2014
(732) S.C. WINE & COMPANY S.R.L.,

Str. Od|ii nr. 379-381, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

WINE & COMPANY
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04485
(151) 27/06/2014
(732) BITU MITICA CRISTIAN, Str.

Zossima Demarat nr. 2-4, sector 3,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

CANDELARIA lumea
candelelor
  
(531) Clasificare Viena:011505; 270507;

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

4 Uleiuri Õi unsori industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi
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legarea prafului; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) Õi materiale
pentru iluminat; lumân|ri Õi fitiluri.
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau
de buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii;
materiale pentru perii; materiale de
cur|Ûare; lân| metalic|; sticl| brut| sau
semiprelucrat| (cu excepÛia sticlei folosite
în construcÛii); sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ|
neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04486
(151) 27/06/2014
(732) A S O C I A Ú I A  C A S A

ROMANO-CHINEZA, Str. Lasc|r
Catargiu nr. 11, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

CASA ROMÂNO-CHINEZ{
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.
45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|

pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04487
(151) 27/06/2014
(732) ACS RAPID CFR SUCEAVA, Str.

Dragomirna nr. 8, judeÛul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB MUNICIPAL
SUCEAVA
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04496
(151) 27/06/2014
(732) ASOCIATIA ROMANA DE DREPT

MARITIM, Str.Cuza Vod| nr. 54,
ap. 2, parter, judeÛul ConstanÛa,
900682, CONSTANÚA ROMANIA

(540)

Asociatia Romana de Drept
Maritim ARDM

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
negru
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(531) Clasificare Viena:051304; 180309;
290113;  

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

35 Publ ic ia te ;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile Õtiintei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04505
(151) 27/06/2014
(732) ASOCIATIA AJUTATI-L PE

L A B U S  O R G A N I Z A T I E
NEGUVERNAMENTALA, Str.
Alexandru Cernat nr. 15-19, bl.
M5a, ap. 21, judeÛul GalaÛi, ,
GALAÚI ROMANIA 

(540)

AjutaÛi-l pe L|buÕ
www.help-labus.ro

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

270515;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice pentru animale;

preparate pentru îngrijirea animalelor;
Õampoane pentru animale de companie;
deodorante pentru animale de companie;
Õampoane pentru animalele de cas|;
produse pentru împrosp|tarea respiraÛiei
(pentru animale); produse pentru
îndepr|tarea mirosului de animale;
deodorante pentru oameni sau pentru
animale.
5 Medicamente pentru animale; vitamine
pentru animale; prafuri antipurici pentru
animale; preparate farmaceutice pentru
animale; zg|rzi antipurici pentru animale;
coliere antiparazitare pentru animale;
zg|rzi antiparazitare pentru animale;
suplimente alimentare pentru animale;
stimulente alimentare pentru animale;
suplimente proteice pentru animale;
produse pentru sp|larea animalelor;
produse pentru îmb|ierea animalelor);
suplimente alimentare antibiotice pentru
animale; tratamente medicinale pentru
pielea animalelor; aditivi medicinali pentru
hran| animalelor; suplimente medicinale
pentru hran| animalelor; covoraÕe
educaÛionale pentru animale de
companie; preparate pe baz| de
oligoelemente pentru animale; preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii pentru
animale; produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii pentru animale; scutece
absorbante din celuloz| pentru animale
de companie; scutece absorbante din
hârtie pentru animale de companie.
6 Pl|cuÛe de identificare pentru animale;
figurine animale (obiecte decorative)
confecÛionate din metale comune; benzi
din metale comune pentru identificarea
animalelor de companie.
7 MaÕini de tuns animale; dispozitive
electronice pentru hr|nirea animalelor;
dispozitive de tuns (acÛionate electric)
pentru animale.
8 Aparate de tuns animale; instrumente
pentru marcarea animalelor; aparate
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pentru jupuirea animalelor (unelte de
mân|).
12 Vehicule pentru transportul animalelor;
containere pentru transportul animalelor
sub form| de caroserii de vehicule.
14 Figurine de animale (ornamente)
placate cu metale preÛioase.
16 Lop|Ûele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie.
18 Îmbr|c|minte pentru animale; zg|rzi
pentru animale; lese de animale; p|turi
pentru animale; lese pentru animale;
hamuri pentru animale; saci cu hran|
pentru animale; zg|rzi pentru animale de
companie; zg|rzi electronice pentru
animale de companie; zg|rzi pentru
animale de companie, care conÛin
informaÛii medicale.
19 Construc Û i i  pentru animale
(nemetalice); Ûarcuri (structuri) nemetalice
pentru animale.
20 Perne pentru animale de companie;
culcuÕuri pentru animale de interior;
culcusuri pentru animale de companie;
cuÕti pentru animale de companie; coteÛe
pentru animale de companie; c|suÛe
pentru animale de companie; adaposturi
Õi paturi pentru animale; paturi pentru
animalele de companie; mese pentru
periat animale de companie; culcuÕuri
portabile pentru animale de companie;
figurine de animale (ornamente)
confecÛionate din lemn; figurine de
animale confecÛionate din plastic
(ornamente); figurine de animale
confecÛionate din ipsos (ornamente);
figurine de animale (ornamente)
confecÛionate din cear|; pl|cuÛe de
identificare de plastic pentru animale;
oase de animale (material neprelucrat sau
parÛial prelucrat); opritoare de uÕa
(nemetalice) sub form| de animale;
dispozit ive pentru transportarea

animalelor de companie, altele decât
cuÕtile.
21 Litiere pentru animale; litiere pentru
animale; piepÛeni pentru animale
domestice; perii pentru animale de
companie; cuÕti pentru animale de
companie; recipiente de b|ut pentru
animale; lop|Ûele pentru îndep|rtarea
excrementelor animalelor; cuÕti de sârm|
pentru animale domestice; vase de
mâncare pentru animale de cas|; vase
pentru mâncare pentru animale de cas|;
recipiente de mâncare pentru animale de
companie; lop|Ûele pentru îndep|rtarea
excrementelor animalelor de companie;
lop|Ûele pentru cur|Ûarea litierelor
animalelor de cas|; recipiente din plastic
pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie; recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de b|ut animalelor
de companie.
22 Sfoar| utilizat| la juc|rii pentru
animale de companie.
28 Machete de animale (juc|rii); juc|rii
pentru animale domestice; juc|rii pentru
animale de companie.
31 Animale de cas|; mâncare pentru
animale; biscuiÛi pentru animale; litiere
pentru animale domestice; hran| mixt|
pentru animale; biscuiÛi s|raÛi pentru
animale; produse comestibile pentru
animale; preparate pentru hran|
animalelor; paturi Õi culcuÕuri pentru
animale; litier| pentru cuÕtile de animale;
alimente la conserva pentru animale;
mancare pentru animale de companie;
hran| pentru animale de companie;
b|uturi pentru animale de companie;
obiecte comestibile de mestecat pentru
animale; hran| comestibil| pentru
animale pentru masticat; obiecte
comestibile de mestecat pentru animale;
biscuiÛi preparaÛi din cereale pentru
animale; nisip aromat pentru animale de
companie (litier|); nisip aromat pentru
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animale de companie (litier|); hran| de
animale sub form| de granule; nisip
pentru pisici Õi alte animale mici; hran| de
animale derivat| din materie vegetal|;
lapte pentru utilizare ca aliment pentru
animale; produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice; alimente pe
baz| de lapte pentru animale; hran| pe
baz| de cereale pentru animale; hran| de
animale sub form| de buc|Ûi; oase
comestibile Õi sticksuri pentru animale de
cas|; boabe procesate pentru a fi
consumate de animale; alimente pentru
animale, care conÛin extracte din plante;
hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litier|); hran| la conserv| care
const| din carne pentru animale tinere.
35 Servicii de vânzare cu am|nuntul în
legatur| cu instrumente de cosmetic|
pentru animale; servicii de vânzare cu
am|nuntul în leg|tura cu materiale de
litier| pentru animale; servicii de vânzare
cu am|nuntul în legatur| cu instrumente
de igien| pentru animale; servicii de
vânzare cu am|nuntul în leg|tura cu
preparate pentru îngrijirea animalelor.
39 Transport de animale; transport de
animale de companie; servicii de salvare
a animalelor; servicii de salvare a
animalelor de companie.
41 Dresaj de animale; expoziÛii de
animale; expoziÛii de animale Õi dresur|
de animale; formare în dresaj de animale;
organizare de expoziÛii de animale;
efectuare de expoziÛii de animale; dresaj
de animale pentru alte persoane; instruire
în îngrijirea animalelor de companie;
preg|tire în domeniul administr|rii
refugiilor pentru animale; furnizare de
servicii de exerciÛii pentru animale;
preg|tire în domeniul îngrijirii animalelor
de companie în cadrul concursurilor
pentru animale de companie; instruire în
domeniul îngrijirii animalelor de companie;
preg|tire pentru stiliÕtii care se ocup| de

animale.
43 Pensiuni pentru animale; pensiuni
pentru animale.
44 Sterilizarea animalelor; toaleta
animalelor; îngrijirea animalelor; asistenÛ|
medical| pentru animale; cur|Ûarea
animalelor de companie; perierea
animalelor de companie; servicii de tuns
pentru animale; îngrijire de animale de
companie; servicii de spitalizare pentru
animale; servicii de înfrumuseÛare pentru
animale; servicii de îngrijire a animalelor;
consiliere cu privire la hr|nirea animalelor;
consiliere cu privire la creÕterea
animalelor; servicii de spitale pentru
animale de companie; servicii de igien| Õi
înfrumuseÛare pentru animale; servicii de
îngrijire a frumuseÛii pentru animale;
saloane de îngrijire pentru animale de
companie; servicii de îngrijire a animalelor
de companie; servicii de consiliere cu
privire la îngrijirea animalelor de
companie.
45 Servicii privind salvarea animalelor;
supraveghere la domiciliu pentru animale
de companie; supravegherea la domiciliu
pentru animale de companie; servicii de
securitate pe baz| de microcipuri pentru
animale de companie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04477
(151) 27/06/2014
(732) BAQUE.RO S.R.L., Str. Tulcei, nr.

105, Jud. ConstanÛa, , LUMINA
ROMANIA 

(540)

BAQUE Cafe

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

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

clase:
35 Activit|Ûi comerciale, servicii de import
de cafea, ceai, ciocolat|, produse
zaharoase.
39 Distributie de cafea, ceai, ciocolat|,
produse zaharoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04488
(151) 27/06/2014
(732) S . C .  B E Y L U X E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Basarabia nr. 7, judeÛul ArgeÕ, ,
PITEÔTI ROMANIA 

(540)

B BeyTalk

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 279C), albastru închis
(Pantone307C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270511; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
38 TelecomunicaÛii.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servici de cercetare Õi creaÛie,
referitoare la acestea; servicii de analiz|
Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programetor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04489
(151) 27/06/2014
(732) S.C. CAVUS COM S.R.L., Str. Ion

Berindei nr. 9, bl. 20, sc. 3, et. 10,
ap. 129, sector 2, 023554,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

CENTRIX
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04490
(151) 27/06/2014
(732) PAUN DRAGOS, Sat Ceptura de

Jos nr. 768 B, judeÛul Prahova, ,
COMUNA CEPTURA ROMANIA 

(540)

Amel

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
383C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270521; 290112;

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

6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice;
construcÛii metalice transportabile;
materiale metalice pentru c|i ferate;
cabluri Õi fire metalice neelectrice; fier|rie,
articole mici din metal; Ûevi Õi tuburi
metalice seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcÛii (nemetalice);
construcÛii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din
lemn (neincluse în alte clase), plut|, stuf,
trestie, r|chit|, os, fildeÕ, os de balen|,
scoici, sidef, spum| de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea; orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, patiserie Õi
cofet|rie; gheaÛ|; zah|r, miere, melas|,
drojdie, praf de copt, sare; muÕtar; oÛet,
sosuri (condimente); condimente; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, neincluse în alte clase; animale
vii; fructe proaspete Õi legume; seminÛe;
plante Õi flori naturale; hran| pentru
animale; malÛ.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04491
(151) 27/06/2014
(732) S.C. MOBILE VET S.R.L., Str.

Calea lui Traian nr. 56, bl. S33/2,
sc. A, ap. 18, JudeÛul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA 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 BUCUREÔTI

(540)

MOBILE VET CLINICA
VETERINARA

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

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

180108; 270508; 290114;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terÛilor de
produse farmaceutice veterinare Õi
produse tip petshop (cu excepÛia
t r a n s p o r t u l u i  l o r )  p e r m i Ûâ n d
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.
44 Servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04478
(151) 27/06/2014
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ZU

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270517; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator desc|rcabile
(downioadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded
software), programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite
jocuri Õi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou, baze de date; organizare
de târguri Õi expoziÛii în scop comercial,
publicitar Õi de promovare.
37 AsistenÛ| tehnic| pentru producÛia de
programe radio-tv.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de
programe radio Õi/sau tv (programe Õi
generice radio Õi/sau tv); consultanÛ| în
domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuÛii în spatiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaÛii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 27.06.2014

(ziare Õi reviste cu sau f|r| caracter de
periodice), transport; ambalare Õi
depozitarea m|rfurilor; organizarea de
c|l|torii, excursii Õi croaziere.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale; filmare,
organizarea de târguri Õi expoziÛii în scop
educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi
g|zduirea de pagini Õi site-uri web,
furnizarea de motoare de c|utare pe
internet.
45 LicenÛieri de exploatare de programe
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04506
(151) 27/06/2014
(732) DIMACA NICOLAE, Str. Pesc|ruÕ

nr. 64, judeÛul ConstanÛa, ,
CONSTANÚA ROMANIA 

(540)

TERRA
 

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

9 Telefoane mobile; baterii pentru
telefoane mobile; etuiuri pentru telefoane
mobile; tastaturi pentru telefoane mobile;
telefoane mobile folosite în vehicule; cutii
adaptate pentru telefoane mobile;
suporturi adaptate pentru telefoane
mobile; imagini grafice desc|rcabile
pentru telefoane mobile; tonuri de apel
desc|rcabile pentru telefoane mobile;
huse din piele pentru telefoane mobile;
dispozitive "maini libere" (hands-free)
pentru telefoane mobile.
11 Becuri de iluminat; lanterne pentru
iluminat; accesorii de iluminat; iluminat
stradal; corpuri de iluminat pentru iluminat

festiv; aparate de iluminat; structuri de
iluminat; Õine pentru iluminat (aparate de
iluminat); dispozitive de iluminat; stâlpi de
iluminat; elemente de iluminat; instalaÛii
de iluminat electrice; accesorii electrice de
iluminat; ornamente pentru iluminat
(accesorii); butoane de comand|
i luminate;  corpur i  de i luminat
incandescent; aparate de iluminat
fluorescente; tuburi luminoase pentru
iluminat; tuburi luminoasepentru iluminat;
accesorii pentru iluminatul electric; spoturi
pentru iluminatul casnic; corpuri
suspendate de iluminat fluorescent; filtre
pentru dispozitive de iluminat; corpuri de
iluminat de siguranÛ|; accesorii de
iluminat pentru exterior; l|mpi cu neon
pentru iluminat; sisteme de iluminat de
urgenÛ|; aparate decorative electrice de
iluminat; filtre pentru aparate de iluminat;
aplice (corpuri electrice de iluminat);
corpuri de iluminat pentru interior; l|mpi
de iluminat pentru proiectoare; corpuri de
iluminat cu infraroÕu; dispozitive de
iluminat pentru vitrine; aparate Õi instalaÛii
de iluminat; dispozitive de iluminat pentru
motociclete; transformatoare pentru
corpuri de iluminat; l|mpi de iluminat
pentru exterior; accesorii pentru corpuri
de iluminat; aparate de iluminat de
urgenÛ|; instalaÛii de iluminat de urgenÛ|;
aparate de iluminat pentru vehicule;
corpuri de iluminat pentru automobile;
aparate de iluminat pentru vehicule;
aparate de iluminat pentru vehicule;
obiecte de iluminat cu flanÕ|; iluminat
pentru stative pentru partituri; corpuri de
iluminat pentru exterior; instalaÛii de
iluminat pentru exterior; instalaÛii de
iluminat pentru film|ri; aparate de iluminat
pentru film|ri; aparate de iluminat Õi
reflectoare; dispozitive de iluminat pentru
gr|din|; instalaÛii de iluminat pentru iazuri;
l|mpi de iluminat pentru acvarii; instalaÛii
de iluminat de uz comercial; aparate de
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iluminat cu fibr| electric|; l|mpi cu arc
(corpuri de iluminat); globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat); corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior; aparate de
iluminat electrice de interior; instalaÛii de
iluminat pentru vehicule aeriene; aparate
de iluminat cu ecran plat; l|mpi de
buzunar portabile (pentru iluminat);
aparate de iluminat fixabile pe tavan;
instalaÛii pentru iluminatul pomilor de
cr|ciun.
35 Publicitate; servicii de reclam| Õi
publicitate; publicitate pentru terÛi pe
internet; servicii de publicitate Õi reclam|;
publicitate radio Õi de televiziune;
publicitate promoÛional| desf|Õurat| prin
telefon; servicii de planificare pentru
publicitate; servicii de agenÛie de
publicitate; servicii de publicitate de
exterior; cercetare de piaÛ| pentru
publicitate; servicii de publicitate privind
automobilele; servicii de editare de
publicitate; servicii de publicitate Õi
marketing; consultanÛ| privind publicitatea
comercial|; servicii de publicitate
exterioar|; servicii promoÛionale de
publicitate; promovare (publicitate) de
concerte; publicitate direct| prin
corespondenÛ|; publicitate direct| prin
poÕt|; publicitate cu r|spuns direct;
promovare (publicitate) de c|l|torii;
publicitate pe pelicul| cinematografic|;
p u b l i c i t a t e  p e n t r u  p e l i c u l e
cinematografice; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reÛele informatice;
consultanÛ| privind publicitatea;
promovarea afacerii (publicitate);
publicitate prin bannere; agenÛii de
publicitate; publicitate Õi reclam|; servicii
de publicitate; publicitate televizat|;
publ icitate prin coresponden Û| ;
organizarea de publicitate; publicitate în
cinematografe; publicitate Õi marketing;
publicitate online; publicitate televizat|;
publicitate radiofonic|; publicitate

radiofonic|; servicii de promovare Õi
publicitate; servicii de publicitate în pres|;
consultanÛ| în publicitate Õi marketing;
consultanÛ| privind publicitatea în pres|;
difuzarea de date privind publicitatea;
servicii de informaÛii privind publicitatea;
consultanÛ| în afaceri privind publicitatea;
consultanÛ| pentru afaceri privind
publicitatea; colectarea de informaÛii
privind publicitatea; servicii de cercetare
privind publicitatea; compilare de statistici
privind publicitatea; furnizare de informaÛii
privind publicitatea; servicii de consultanÛ|
privind publicitatea; servicii de asistenÛ|
privind publicitatea; servicii de publicitate
în domeniul imobiliar; servicii de
publicitate furnizate prin internet; servicii
de publicitate furnizate pe internet; servicii
de publicitate, marketing Õi promovare;
servicii de publicitate privind lucr|ri
publice; servicii de publicitate privind
serviciile financiare; intocmirea de texte
de publicitate comercial|; publicitate
promoÛionala pentru proiecte de
explorare; publicitate în reviste, broÕuri Õi
ziare; preg|tirea de prezent|ri
audiovizuale pentru publicitate; servicii de
publicitate pentru promovarea b|uturilor;
publicitate în sectorul transport Õi livrare;
servicii de publicitate pentru industria
literar|; servicii de publicitate privind
industria turismului; servicii de publicitate
privind industria automobilelor; publicitate
pentru imobile comerciale sau
rezidenÛiale; publicitate promoÛional|
privind preg|tirea în filozofie; publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terÛi prin reÛele de comunicaÛii electronice;
servicii de publicitate Õi de promovare;
servicii de publicitate comercial| legate de
francizare; publicitate on-line într-o reÛea
informatizat|; publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare; servicii
de publicitate pentru promovarea
comertului electronic; servicii de
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publicitate oferite de o agenÛie
specializat| în publicitate prin radio Õi
televiziune; analiz| sensibilizarii publicului
cu privire la publicitate.
38 Închirieri de telefoane mobile.
42 Proiectare de telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04479
(151) 27/06/2014
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Ôos.

BucureÕti-PloieÕti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

ROMÂNIA LA ÎN{LÚIME
  

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

9 Programe de calculator desc|rcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded
software), programe pentru jocuri pe
calculator (computer game programs).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite
jocuri Õi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate ;gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou, baze de date; organizare
de târguri Õi expoziÛii în scop comercial,
publicitar Õi de promovare.
37 AsistenÛ| tehnic| pentru producÛia de
programe radio-tv.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de
programe radio Õi/sau tv (programe Õi
generice radio Õi/sau tv); consultanÛ| în
domeniul mass-media, furnizarea de
camere de discuÛii în spaÛiul virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaÛii
(ziare Õi reviste cu sau f|r| caracter de
periodice), transport; ambalare Õi
depozitarea m|rfurilor; organizarea de

c|l|torii, excursii Õi croaziere.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale; filmare,
organizarea de târguri Õi expoziÛii în scop
educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi
g|zduirea de pagini Õi site-uri web,
furnizarea de motoare de c|utare pe
internet.
45 LicenÛieri de exploatare de programe
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04497
(151) 27/06/2014
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

45 place Abel Gange, 92100,
BOULOGNE BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

BEBEDRIL

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, sirop pentru
calmarea irit|rii gâtului asociat| cu tusea
convulsiv|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04481
(151) 27/06/2014
(732) SPRINTER TAXI BUCURESTI

S.R.L., Str. Boian, nr. 5, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

COMPANIA DE TAXI
SPRINTER TAXI 9833

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

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270511;

270711; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04498
(151) 27/06/2014
(732) C A R R E F O U R  ( s o c i e t e

anonyme), 33 Avenue Emile Zola,
9 2 1 0 0 ,
BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

SUPECO

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
publicitate direct| prin poÕt| (broÕuri,
prospecte, materiale tip|rite, monstre);
consultanÛ| în conducerea Õi organizarea
afacerilor; asistenÛ| în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi industriale
sau comerciale; asistenÛ| în exploatarea
sau conducerea centrelor de afaceri;
contabilitate; gestionarea de fiÕiere
informatice; organizarea de expoziÛii în
scop comercial Õi de publicitate;
publicitate online prin intermediul unei
reÛele informatice; închiriere de timp
publicitar prin orice mijloace de
comunicare; publicarea de texte
publicitare; închiriere de spaÛiu publicitar;
difuzare de anunÛuri publicitare; relaÛii
publice; organizarea Õi gestionarea de
operaÛiuni comerciale pentru a obÛine
fidelizarea clienÛilor; promovarea
vânz|rilor (pentru terÛi); gruparea, pentru
alÛii, a produselor multimedia, de
calculator, audiovizual, de telefonie,
muzicale Õi a materialelor fotografice,
produse de imprimerie, articole de
papet|rie, c|rÛi, produse pentru activit|Ûi
artistice Õi culturale, Õi anume vopsele,
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coloranÛi, vernisuri, lacuri, hârtie Õi carton
(neterminat, semi finisat sau pentru
papet|rie sau pentru imprimare), rechizite
Õcolare (papet|rie), materiale de scris,
instrumente de scris, materiale de desen,
instrumente de desen, materiale pentru
artiÕti, pensule, maÕini de scris Õi articole
de birou (cu excepÛia mobilelor), materiale
de instruire Õi didactice (cu excepÛia
aparatelor), materiale de modelare,
tuÕiere (inking pads), pl|ci pentru
Õabloane (stencil plates), abÛibilduri
(decalcomanii), articole pentru leg|torii,
fotografii, adezivi pentru papet|rie sau de
uz casnic, materiale plastice pentru
ambalaj, Õi anume pungi, saculeÛi, plicuri,
pungi de plastic pentru ambalat, folii cu
bule de aer din material plastic pentru
împachetare sau ambalare, caractere
tipografice, cliÕee tipografice, albume,
felicit|ri muzicale, invitaÛii (articole de
papet|rie), feÛe de mas|, din hârtie, jocuri
Õi juc|rii, produse pentru întreÛinere acas|
Õi renovare, produse pentru decorarea
interioar| a casei, Õi anume materiale
textile Õi produse textile, Õi anume lenjerie
de baie (cu excepÛia îmbr|c|mintei),
lenjerie de pat, lenjerie de cas|, feÛe de
mas|, de textile, perdele, draperii din
materiale textile sau plastic, jaluzele din
materiale textile, tapete din materiale
textile, materiale textile netesute, huse de
protecÛie pentru mobil|, perne (cu
excepÛia pernelor medicale Õi pernelor
înc| lz i te), huse pentru perne,
acoperitoare de mobilier din materiale
textile, acoperitoare de pat Õi de mas|,
bare perdele Õi inele, cârlige pentru
perdele, role pentru perdele, cordoane
pentru perdele, sine pentru perdele, bare
din metal pentru perdele, piese terminale
Õi suporturi pentru bare pentru perdele, nu
din metal, mânere de uÕi, nu din metal Õi
butoane, nu din metal, pentru mobilier,
dantele Õi broderii, panglici, Õnururi pentru

perdele, suporturi pentru perdele, nu din
materiale textile, covoare Õi mochete,
rame pentru tablouri, fotografii,
autocolante, oglinzi, obiecte decorative
din lemn, ipsos sau plastic, mobile
(obiecte pentru decorare), cutii din lemn
sau din plastic, lumânari, candelabre
(sfeÕnice), ceramic|, vesel| de menaj,
vaze, nu din metale preÛioase, vase,
ghivece Õi capace pentru ghivece de flori,
nu din hârtie, statui Õi statuete din
porÛelan, teracot| sau sticl|, fântâni, flori
uscate pentru decor, aparate de iluminat,
abajururi, suporturi pentru abajururi,
vopsele Õi lacuri, coloranÛi, varnisuri,
acoperitoare de suprafaÛ|, produse pentru
decorarea exterioar| a casei, Õi anume
terase, pardoseal|, parasolare, ceramic|,
ghivece, jardiniere, capace pentru ghivece
de flori, nu din hârtie, cutii de flori, boluri,
jgheaburi, statui Õi statuete din piatr|,
beton sau lut ars (terra cotta), fântâni,
piscine, suporturi de plante, aparate de
iluminat, grilaje, arcade, produse pentru
gr|din|, pentru gr|din|rit Õi pentru
activit|Ûi în aer liber, Õi anume cadre,
slide-uri, aparate de gimnastic|, leagane,
coÕuri de baschet, piscine pentru înot,
spa-uri, jacuzzi, cutii de nisip, c|suÛe,
bare pentru gimnastic|, plase alpinism,
staÛii de jocuri, carcase de aparate de
lemn, trambuline, jocuri în aer liber, coÕuri
(creels), echipamente Õi seturi de
camping, articole de gimnastic| Õi de
sport, produse electrice de uz casnic (mici
Õi mari), mobilier de uz casnic (interior Õi
exterior), aparate pentru iluminare,
ustensile Õi recipiente de uz casnic sau de
buc|t|rie, lenjerie, textile Õi produse
textile, articole mici din metal, produse
diy, unelte, produse pentru maÕini Õi
biciclete, îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte Õi
articole de acoperit capul, bagaje,
marochin|rie, produse alimentare Õi
b|uturi, produse de igien| Õi frumuseÛe,
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produse de îngrijire a copiilor, produse
parafarmaceutice, bijuterii, instrumente de
ceasornic|rie, produse pentru animale,
permiÛând clienÛilor s| vad|, s| selecteze
Õi s| cumpere aceste bunuri convenabil;
prezentare de produse prin orice mijloc de
comunicaÛie pentru vânzarea cu
amanuntul; vânzarea cu am|nuntul
într-un supermarket sau hypermarket a
tuturor produselor menÛionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04482
(151) 27/06/2014
(732) BUCURA COSTIN, Str. Mihail

Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 2,
ap. 70, sector 5, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

CHALLENGE

(591) Culori revendicate:negru, roÕu, alb

 (531) Clasificare Viena:270502; 270524;
290113;  

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

41 EducaÛie, instruire, activit|Ûi sportive:
organizarea competiÛiilor sportive; servicii
ale cluburilor de san|tate (san|tate Õi
fitness); servicii ale instructorilor personali

(antrenament de fitness); organizarea Õi
susÛinerea seminariilor (instruire sportiv|);
susÛinerea antrenamentelor de fitness;
servicii de tabere sportive; servicii
sportive-antrenament de aerobic Õi
kickbox.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04499
(151) 27/06/2014
(732) T A L A P A N E S C U

VALENTIN-GHEORGHE, Str.
Nuferilor nr. 68, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

DEL SAVOR
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04500
(151) 27/06/2014
(732) BT EXPORTADORA DE

ACEITUNAS S.A., Salado nr. 6A,
E 41010, SEVILLA SPANIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N.
Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREÔTI

(540)

FIGARO

(591) Culori revendicate:galben, orange,
roÕu, verde, negru, alb crem

  
(531) Clasificare Viena:020107; 270508;

270524; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 M|sline comestibile (conserve), de
toate tipurile Õi umplutur|; capere,
sparanghel, castraveciori, ardei iute,
ceap| verde, usturoi, toate conservate, Õi
legume conservate, în general.

˜˜˜˜˜˜˜


