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Cereri Mărci publicate în data de 03.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06765
27/10/2014 S.C. AXESS IMAGING S.R.L. AXESS IMAGING CENTRU

IMAGISTICA MEDICALA Află dacă
eşti bine!

2 M 2014
07016

27/10/2014 S.C. IVONA FARM S.R.L. IVONA

3 M 2014
07314

27/10/2014 S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

SPARKY

4 M 2014
07315

27/10/2014 EBS CINEMA SERVICES S.R.L. CINEMA ONE

5 M 2014
07316

27/10/2014 THE BUSINESS SOLUTION
S.R.L.

TIMISOARA CENTRUM

6 M 2014
07317

27/10/2014 S.C. PPS STAR PROTECT
S.R.L.

PPS STAR PROTECT servicii de
paza si protectie

7 M 2014
07318

27/10/2014 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

GOLDMAYA MĂLAI GRIŞAT ideal
pentru mîncăruri tradiţionale

8 M 2014
07319

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

GAS SMART SYSTEM

9 M 2014
07320

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

SECURITY SMART SYSTEM

10 M 2014
07321

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

WATER SMART SYSTEM

11 M 2014
07322

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

LUXTEN

12 M 2014
07323

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

LIGHT SMART SYSTEM

13 M 2014
07324

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

LUXTEN SMART SYSTEM

14 M 2014
07325

27/10/2014 S.C. LUXTEN LIGHTING
COMPANY S.A.

greenlight BY LUXTEN

15 M 2014
07326

27/10/2014 S.C. SAB RADAUTI S.A. STEAUA NORDULUI

16 M 2014
07327

27/10/2014 GHITA ANDREEA CRISTINA CRIS-MAR Sănătos şi gustos!

17 M 2014
07328

27/10/2014 S.C. CASA ITALIENEASCA
S.R.L.

casa italiană magazin de produse
gastronomice italiene
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18 M 2014
07329

27/10/2014 S.C. THERANOVA
PROTEZARE S.R.L.

STOMATEC THERANOVA

19 M 2014
07330

27/10/2014 TARNICERU AFIAN

20 M 2014
07331

27/10/2014 DUMITRU IVAN SEVEN BLACK

21 M 2014
07332

27/10/2014 S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA
S.A.

55 VOLKSBANK

22 M 2014
07333

27/10/2014 S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA
S.A.

CABINETUL PROFESIILOR
LIBERALE

23 M 2014
07334

27/10/2014 Choon's Design Inc. RL

24 M 2014
07335

27/10/2014 TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

HEPATOPTIM

25 M 2014
07336

27/10/2014 DUMITRESCU
LUCIA-ALEXANDRA

BUCHAREST MORNING

26 M 2014
07337

27/10/2014 DUMITRESCU
LUCIA-ALEXANDRA

BUCHAREST WEEK

27 M 2014
07338

27/10/2014 S.C. SOGARDI CONSULTING
S.R.L.

Cameleonia - color your life!

28 M 2014
07339

27/10/2014 PARK EXPERT SERVICE DTL
S.R.L.

SANTA CLAUS KINGDOM

29 M 2014
07340

27/10/2014 PARK EXPERT SERVICE DTL
S.R.L.

SANTA CLAUS KINGDOM
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(210) M 2014 07016
(151) 27/10/2014
(732) S.C. IVONA FARM S.R.L., Calea

Aurel Vlaicu nr. 177, bl. 21, ap. 50B,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

IVONA
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,

galben
(531) Clasificare Viena:020901; 020915;

241322; 270504; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Remedii naturale şi farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06765
(151) 27/10/2014
(732) S.C. AXESS IMAGING S.R.L., Str.

Cetatianu Ioan nr. 3, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

AXESS IMAGING CENTRU
IMAGISTICA MEDICALA Află dacă eşti
bine!

(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270501; 270508; 270512;  

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

35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou;regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cat
mai comod, servicii asigurate de mazagazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice(site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export. 
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare de
igienă, de frumuseţe, pentru oameni şi
animale, servicii în agricultură, silvicultură,
horticultură, saloane de coafură, cosmetică,
băi publice pentru igienă, estetică
chirurgicală, servicii de aromoterapie,
consultanţă în domeniul medical, farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07314
(151) 27/10/2014
(732) S.C. ALCONOR COMPANY

S.R.L., Str. Alexandru Ion Cuza,
nr.27, jud. Satu Mare, 445100, CAREI
ROMANIA 

(540)

SPARKY

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
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cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07315
(151) 27/10/2014
(732) EBS CINEMA SERVICES S.R.L.,

Calea Vitan nr. 289, et. 1, camera 6,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CINEMA ONE

(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau

imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetică, discuri acustice; discuri compacte,
dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07325
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

greenlight BY LUXTEN

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
382C, 369C), bleumarin (Pantone
7547C)

(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07326
(151) 27/10/2014
(732) S.C. SAB RADAUTI S.A., Calea

Cernăuţi nr. 47, Jud Suceava, 725400,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

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

(540)

STEAUA NORDULUI

(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 07327
(151) 27/10/2014
(732) GHITA ANDREEA CRISTINA, Str.

Turbinei nr. 31, judeţul Maramureş,
430144, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

CRIS-MAR Sănătos şi gustos!
(531) Clasificare Viena:080725; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07328
(151) 27/10/2014
(732) S.C. CASA ITALIENEASCA S.R.L.,

Comuna Bujoreni nr. 15, judeţul
Vâlcea, 247069, SAT MALU ALB
ROMANIA 

(540)

casa italiană magazin de produse
gastronomice italiene

(531) Clasificare Viena:090719; 270507;
270511;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07329
(151) 27/10/2014
(732) S.C. THERANOVA PROTEZARE

S.R.L., Str.Eroul Necunoscut nr. 2,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

STOMATEC THERANOVA

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; plasturi, materiale de pansat. 
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07330
(151) 27/10/2014
(732) TARNICERU AFIAN, Str. Piatra

Craiului nr. 1, sc. B, ap. 28, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:020914; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea sunetului
sau imaginilor; suporţi de înregistrare
magnetici; discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
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 cercetare
industrială ,  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07331
(151) 27/10/2014
(732) DUMITRU IVAN, Str. Iacob Andrei

nr. 36, ap. 14, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEVEN BLACK

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu, alb

  
(531) Clasificare Viena:210102; 260117;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07332
(151) 27/10/2014
(732) S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A.,

Şos. Pipera nr. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

55 VOLKSBANK

(591) Culori revendicate:albastru, verde
olive, verde

  
(531) Clasificare Viena:200516; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07333
(151) 27/10/2014
(732) S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA

S.A., Şos. Pipera nr. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CABINETUL PROFESIILOR
LIBERALE

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
smarald, verde olive

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07334
(151) 27/10/2014
(732) Choon's Design Inc., 48813 West

Road,, 48393, WIXOM S.U.A.
Michigan

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

RL

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Gherghefuri pentru confecţionarea de benzi
de cauciuc (unelte manuale).
14 Ornamente purtate pe un colier sau o brăţară
(din materiale preţioase, bijuterii pietre
preţioase).
24 Ţesătură brodată.
26 Ornamente purtate pe un colier sau o brăţară
(abţibilduri pentru decorarea materialelor
textile, pasmanterie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07335
(151) 27/10/2014
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. Domniţa Ruxandra nr. 12,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

HEPATOPTIM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente dietetice de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07316
(151) 27/10/2014
(732) THE BUSINESS SOLUTION

S.R.L., Str. Sandu Aldea nr. 52,
parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TIMISOARA CENTRUM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07317
(151) 27/10/2014
(732) S.C. PPS STAR PROTECT S.R.L.,

Str. Grădinarilor nr. 10, Judeţul Mureş,
, SAT SANGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

PPS STAR PROTECT servicii de paza si
protectie

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010125;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07318
(151) 27/10/2014
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION

S.R.L., Sat Apahida, Str. Libertăţii nr.
FN, Jud. Cluj, , COMUNA
APAHIDA ROMANIA 

(540)

GOLDMAYA MĂLAI GRIŞAT ideal
pentru mîncăruri tradiţionale

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

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07319
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GAS SMART SYSTEM

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
172 C), maro (pantone 174 C), albastru
(pantone 2728 ), albastru (pantone 2748
C), gri închis (pantone 2547C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in data de 27.10.2014

12

(210) M 2014 07320
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SECURITY SMART SYSTEM

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
137 C), portocaliu (pantone 151 C),
albastru (pantone 2728 C), albastru
(pantone 2748 C), gri închis (pantone
7547 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07321
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WATER SMART SYSTEM

(591) Culori revendicate:bleu (pantone 318
C), bleu (pantone 319 C), albastru
(pantone 2728 C), albastru (pantone
2748 C), gri închis (pantone 7547 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in data de 27.10.2014

14

(210) M 2014 07322
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUXTEN

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
151 C ), portocaliu (pantone 173 C),
albastru (pantone 2728 C), albastru
(pantone 2748 C), gri închis (pantone
7547 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru

conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07323
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIGHT SMART SYSTEM

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
137 C), portocaliu (pantone 151 C),
albastru (pantone 2728 C), albastru
(pantone 2748 C), gri închis (pantone
7547 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in data de 27.10.2014

16

(210) M 2014 07324
(151) 27/10/2014
(732) S.C. LUXTEN LIGHTING

COMPANY S.A., Str. Parângului nr.
76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUXTEN SMART SYSTEM

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2728 C), albastru (pantone 2748 C),
portocaliu (pantone 172 C), maro
(pantone 174 C), portocaliu (pantone
137 C), portocaliu (pantone 151 C),
mov (pantone 254 C), mov închis
(pantone 268 C), gri închis (pantone
7547 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi

compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat, lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; creearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07339
(151) 27/10/2014
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

S.R.L., Str. Divertismentului nr. 1,
Judeţul Ilfov, , COMNUA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

SANTA CLAUS KINGDOM

(591) Culori revendicate:bleu, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07340
(151) 27/10/2014
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

S.R.L., Str. Divertismentului nr. 1,
Judeţul Ilfov, , COMNUA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

SANTA CLAUS KINGDOM

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07336
(151) 27/10/2014
(732) D U M I T R E S C U

LUCIA-ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST MORNING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colorate) 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); caracter tipografie, clişee.
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 cercetare
industrială ,  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07337
(151) 27/10/2014
(732) D U M I T R E S C U

LUCIA-ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST WEEK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colorate) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
sris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caracter tipografie, clişee.
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
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07338
(151) 27/10/2014
(732) S.C. SOGARDI CONSULTING

S.R.L., Str. Pades nr. 1, bl. 1, sc. 3, et.
3, ap. 73, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Cameleonia - color your life!

(591) Culori revendicate:roşu, verde, orange,
albastru

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


