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Publicate în 04.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00748
28/03/2014 BORSAN VALERIU UMI UNIVERSAL MUSEUM OF

INFORMATION

2 M 2014
02152

28/03/2014 FUNDATIA PENTRU EDUCATIE
INTERNATINALA

Seven Hills international school

3 M 2014
02189

28/03/2014 S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L. KARPATIK Roof system

4 M 2014
02190

28/03/2014 S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L. DUROTEK Roof system

5 M 2014
02191

28/03/2014 S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L. RIVA Roof system

6 M 2014
02192

28/03/2014 S.C. TEEN TELECOM S.R.L. TEEN TELECOM

7 M 2014
02193

28/03/2014 S.C. BRANDS INTERNATIONAL
S.R.L.

FIDEL C.

8 M 2014
02194

28/03/2014 S.C. ARDIA GUARD SECURITY
S.R.L.

ARDIA PAZA SI PROTECTIE

9 M 2014
02195

28/03/2014 S.C. HONEY STAR S.R.L. PRISACA DOMNEASCA. Bunatati
din stup

10 M 2014
02196

28/03/2014 S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE
A & G S.R.L.

CASA ARGEŞEANA

11 M 2014
02197

28/03/2014 S.C. LOSAN ROMANIA S.R.L. LOSAN

12 M 2014
02198

28/03/2014 ROMAN BOGDAN METROPOLIS

13 M 2014
02199

28/03/2014 S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA
DE MÂINE S.R.L.

CIRQUE ETOILE

14 M 2014
02200

28/03/2014 PANAIT CORNEL-EUGEN BRIARIS IND

15 M 2014
02201

28/03/2014 PANAIT CORNEL-EUGEN BRIARIS

16 M 2014
02202

28/03/2014 S.C. JEKORIP FIRST S.R.L. MORE LOVE and chocolate

17 M 2014
02203

28/03/2014 S.C. REINVEST TRADE
SERVICE S.R.L.

RC REINVEST CORPORATION

18 M 2014
02204

28/03/2014 S.C. KOBER S.R.L. DECOR Weiss
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19 M 2014
02205

28/03/2014 STANDARD MARKETING S.R.L. GHIDUL MAMEI pentru mamici
informate si copii fericiti

20 M 2014
02206

28/03/2014 S.C. MERT S.A. TIO CORNET

21 M 2014
02207

28/03/2014 S.C. DARE ADVERTISING
S.R.L.

Praxis Orchestra - symphony in
everyone

22 M 2014
02208

28/03/2014 CATANA FLORENTIN CODRUT In Poiana la Palilula

23 M 2014
02209

28/03/2014 CASA CU PIETRE S.R.L. Casa cu Pietre Pietre fel de fel

24 M 2014
02210

28/03/2014 PAP PETER Festivalul armoniei şi al prieteniei
Harmony and Friendship Festival A
harmonia es a baratsag fesztivalja
Harmonie und Freundschaftsfest

25 M 2014
02211

28/03/2014 PALADIN SECURITY PALADIN SECURITY

26 M 2014
02212

28/03/2014 BOSTAN NICOLAE PRO MARIAJ

27 M 2014
02213

28/03/2014 S.C. MORĂRIT PANIFICAŢIE
ROMAN S.A.

MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN
MORA
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(210) M 2014 00748
(151) 28/03/2014
(732) BORSAN VALERIU, Str. Războieni

nr. 19 A, bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 15,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

UMI UNIVERSAL MUSEUM
OF INFORMATION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02152
(151) 28/03/2014
(732) FUNDATIA PENTRU EDUCATIE

INTERNATINALA, Str. paris nr.
7A, cladirea A1, et. 2, birou A.b-15A,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Seven Hills international school

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
282C), roşu (pantone 194C)

  (531) Clasificare Viena:270502; 270509;
290112;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02206
(151) 28/03/2014
(732) S.C. MERT S.A., Şos. Bucureşti

Urziceni 50A, Sat Afumaţi, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
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)

TIO CORNET
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, dulciuri,
îngheţată.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legatură cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02207
(151) 28/03/2014
(732) S.C. DARE ADVERTISING S.R.L.,

Str. Tunari nr. 45, Corp A, et. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Praxis Orchestra - symphony
in everyone

(531) Clasificare Viena:020101; 020301;
270507; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02212
(151) 28/03/2014
(732) BOSTAN NICOLAE, Bdul. Dacia nr.

2, bl. AD1-2, sc. B, ap. 14, et. 3,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

PRO MARIAJ
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02189
(151) 28/03/2014
(732) S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L., Str.

Smârdan nr. 4, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

KARPATIK Roof system



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 28.03.2014

5

(591) Culori revendicate:verde, maron
deschis

  (531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02190
(151) 28/03/2014
(732) S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L., Str.

Smârdan nr. 4, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

DUROTEK Roof system

(591) Culori revendicate:verde, maron
deschis
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02191
(151) 28/03/2014
(732) S.C. FIER CTC SIBEL S.R.L., Str.

Smârdan nr. 4, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

RIVA Roof system

(591) Culori revendicate:verde, maron
deschis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 28.03.2014

6

metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
tevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02208
(151) 28/03/2014
(732) CATANA FLORENTIN CODRUT,

Str. Bucovina nr. 1, bl. J41, ap. 2,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

In Poiana la Palilula
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02192
(151) 28/03/2014
(732) S.C. TEEN TELECOM S.R.L.,

Com. Agroindustrial Unirea II, Corp
A, et. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

TEEN TELECOM

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

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

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

(210) M 2014 02193
(151) 28/03/2014
(732) S.C. BRANDS INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Petre Aurelian nr. 56,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIDEL C.
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02198
(151) 28/03/2014
(732) ROMAN BOGDAN, Str. Dr. Koch

nr. 19, jud. Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

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

(540)

METROPOLIS

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
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.
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. materiale de construcţie
nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02199
(151) 28/03/2014
(732) S.C. MASS MEDIA ROMÂNIA DE

MÂINE S.R.L., Str. Oţetari nr. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CIRQUE ETOILE
  

(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02200
(151) 28/03/2014
(732) PANAIT CORNEL-EUGEN, Str.

Ulmului nr. 30, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

BRIARIS IND

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul de
utilaje de construcţii, maşini-unelte, utilaje şi
maşini agricole, vehicule destinate
transportului de marfă pe distanţe scurte,
medii şi lungi pentru toate domeniile de
activitate, vehicule pentru transport persoane,
vehicule pentru transport şi manipulare
materiale de construcţii; comerţ cu ridicata
şi/sau cu amănuntul de piese de schimb şi
accesorii pentru vehicule şi/sau utilaje;
servicii de comerţ electronic de utilaje de
construcţii, maşini-unelte, utilaje şi maşini
agricole, vehicule destinate transportului de
marfă pe distanţe scurte, medii şi lungi pentru
toate domeniile de activitate, vehicule pentru
transport persoane, vehicule pentru transport
şi manipulare materiale de construcţii; servicii
de comerţ electronic de piese de schimb şi
accesorii pentru vehicule şi/sau utilaje;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vehicule; servicii de intermediere
comercială cu privire la maşini-unelte, utilaje
de construcţii şi/sau agricole; servicii de
intermediere comercială cu privire la piese de
schimb şi accesorii pentru vehicule şi/sau
utilaje; servicii de intermediere în comerţ
pentru vehicule şi utilaje; servicii de
import-export de vehicule, utilaje de
construcţii, maşini-unelte, utilaje şi maşini
agricole, accesorii şi piese de schimb pentru
vehicule şi/sau utilaje; închiriere de automate
de vânzare; consultanţă profesională în
afaceri; administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate; vânzare la licitaţie a
vehiculelor, a pieselor de schimb şi
accesoriilor pentru vehicule; vânzare la
licitaţie a utilajelor de construcţii şi/sau
agricole; informaţii de afaceri; lucrări de
birou; agenţii de informare comercială;
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organizarea de expoziţii, târguri şi/sau
concursuri în scopuri comerciale sau
publicitare; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; analiza preţului;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); intermedieri de promoţii
de vânzare; servicii de consultanţă comercială
privind deschiderea unei reprezentanţe auto;
servicii de consultanţă în afaceri privind
francizarea unei unităţi comerciale auto;
gestionare de programe promoţionale, de
loializare sau stimulare a clienţilor în scopul
promovării produselor şi creşterii vânzărilor;
gestiunea afacerilor comerciale.
37 Servicii de reparaţii, întreţinere şi instalaţii
pentru utilaje de construcţii, utilaje şi maşini
agricole, maşini-unelte, vehicule destinate
transportului de marfă pe distanţe scurte,
medii şi lungi pentru toate domeniile de
activitate, vehicule pentru transport persoane,
vehicule pentru transport şi manipulare
materiale de construcţii; staţii de service
pentru vehicule (mentenanţă şi realimentare
cu combustibil); tratament anti-coroziv pentru
vehicule; spălătorii auto; curăţarea
vehiculelor; închirierea echipamentelor de
construcţii; închirieri de excavatoare; lăcuirea
vehiculelor; vopsire de interior şi exterior
pentru vehicule; lubrifierea vehiculelor;
reconstruirea motoarelor şi/sau maşinilor
uzate sau parţial distruse; închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii);
informaţii legate de reparaţii; recositorire;
reşaparea pneurilor; nituire; sablare; asistenţă
în caz de defecţiune a vehiculelor (reparaţii);
lustruirea vehiculelor; montare şi reparaţii de
anvelope de vehicule; vulcanizarea
anvelopelor (reparaţie); recondiţionarea
vehiculelor; tunare (tuning) de vehicule;
revizii generale de vehicule şi/sau utilaje;

furnizare de informaţii privind întreţinerea
vehiculelor şi/sau utilajelor; servicii de
înlocuire de geamuri de vehicule; instalare de
dispozitive de securitate pentru vehicule.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; închiriere de vehicule; servicii de
localizare a vehiculelor; servicii de şoferie;
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri);
livrări de bunuri; închirierea de garaje;
închirierea spaţiilor de parcare; remorcare;
informaţii legate de transporturi; tractare;
închirierea containerelor de depozitare;
informaţii legate de depozitare; închirierea
platformelor de vehicule; rezervări de
transport; logistica de transport; consultanţă
logistică; depozitare de vehicule.
42 Controlul calităţii; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; studii de proiecte tehnice; testarea
vehiculelor pentru circulaţia pe drumurile
publice; proiectare de vehicule şi de piese şi
componente pentru vehicule; testare de
vehicule; cântărire de vehicule; servicii de
securitate tehnologică privind vehiculele
terestre; inspecţii tehnice de automobile;
servicii de diagnostic a defecţiunilor la
automobile; servicii de proiectare referitoare
la siglele vehiculelor; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02194
(151) 28/03/2014
(732) S.C. ARDIA GUARD SECURITY

S.R.L., B-dul Carol I, nr. 48, Camera
2, demisol, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

ARDIA PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
bleu, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:240105; 240905;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; lucrări de
instalaţii electrice; instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt, incendiu;
instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02201
(151) 28/03/2014
(732) PANAIT CORNEL-EUGEN, Str.

Ulmului nr. 30, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

BRIARIS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul de
utilaje de construcţii, maşini-unelte, utilaje şi
maşini agricole, vehicule destinate
transportului de marfă pe distanţe scurte,
medii şi lungi pentru toate domeniile de
activitate, vehicule pentru transport persoane,
vehicule pentru transport şi manipulare
materiale de construcţii; comerţ cu ridicata
şi/sau cu amănuntul de piese de schimb şi
accesorii pentru vehicule şi/sau utilaje;
servicii de comerţ electronic de utilaje de
construcţii, maşini-unelte, utilaje şi maşini
agricole, vehicule destinate transportului de
marfă pe distanţe scurte, medii şi lungi pentru
toate domeniile de activitate, vehicule pentru
transport persoane, vehicule pentru transport
şi manipulare materiale de construcţii; servicii
de comerţ electronic de piese de schimb şi
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accesorii pentru vehicule şi/sau utilaje;
servicii de intermediere comercială cu privire
la vehicule; servicii de intermediere
comercială cu privire la maşini-unelte, utilaje
de construcţii şi/sau agricole; servicii de
intermediere comercială cu privire la piese de
schimb şi accesorii pentru vehicule şi/sau
utilaje; servicii de intermediere în comerţ
pentru vehicule şi utilaje; servicii de
import-export de vehicule, utilaje de
construcţii, maşini-unelte, utilaje şi maşini
agricole, accesorii şi piese de schimb pentru
vehicule şi/sau utilaje; închiriere de automate
de vânzare; consultanţă profesională în
afaceri; administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
procesarea administrativă a ordinelor de
comandă; publicitate; vânzare la licitaţie a
vehiculelor, a pieselor de schimb şi
accesoriilor pentru vehicule; vânzare la
licitaţie a utilajelor de construcţii şi/sau
agricole; informaţii de afaceri; lucrări de
birou; agenţii de informare comercială;
organizarea de expoziţii, târguri şi/sau
concursuri în scopuri comerciale sau
publicitare; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; analiza preţului;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); intermedieri de promoţii
de vânzare; servicii de consultanţă comercială
privind deschiderea unei reprezentanţe auto;
servicii de consultanţă în afaceri privind
francizarea unei unităţi comerciale auto;
gestionare de programe promoţionale, de
loializare sau stimulare a clienţilor în scopul
promovării produselor şi creşterii vânzărilor;
gestiunea afacerilor comerciale.
37 Servicii de reparaţii, întreţinere şi instalaţii
pentru utilaje de construcţii, utilaje şi maşini
agricole, maşini-unelte, vehicule destinate

transportului de marfă pe distanţe scurte,
medii şi lungi pentru toate domeniile de
activitate, vehicule pentru transport persoane,
vehicule pentru transport şi manipulare
materiale de construcţii; staţii de service
pentru vehicule (mentenanţă şi realimentare
cu combustibil); tratament anti-coroziv pentru
vehicule; spălătorii auto; curăţarea
vehiculelor; închirierea echipamentelor de
construcţii; închirieri de excavatoare; lăcuirea
vehiculelor; vopsire de interior şi exterior
pentru vehicule; lubrifierea vehiculelor;
reconstruirea motoarelor şi/sau maşinilor
uzate sau parţial distruse; închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii);
informaţii legate de reparaţii; recositorire;
reşaparea pneurilor; nituire; sablare; asistenţă
în caz de defecţiune a vehiculelor (reparaţii);
lustruirea vehiculelor; montare şi reparaţii de
anvelope de vehicule; vulcanizarea
anvelopelor (reparaţie); recondiţionarea
vehiculelor; tunare (tuning) de vehicule;
revizii generale de vehicule şi/sau utilaje;
furnizare de informaţii privind întreţinerea
vehiculelor şi/sau utilajelor; servicii de
înlocuire de geamuri de vehicule; instalare de
dispozitive de securitate pentru vehicule.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; închiriere de vehicule; servicii de
localizare a vehiculelor; servicii de şoferie;
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri);
livrări de bunuri; închirierea de garaje;
închirierea spaţiilor de parcare; remorcare;
informaţii legate de transporturi; tractare;
închirierea containerelor de depozitare;
informaţii legate de depozitare; închirierea
platformelor de vehicule; rezervări de
transport; logistica de transport; consultanţă
logistică; depozitare de vehicule.
42 Controlul calităţii; monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă; studii de proiecte tehnice; testarea
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vehiculelor pentru circulaţia pe drumurile
publice; proiectare de vehicule şi de piese şi
componente pentru vehicule; testare de
vehicule; cântărire de vehicule; servicii de
securitate tehnologică privind vehiculele
terestre; inspecţii tehnice de automobile;
servicii de diagnostic a defecţiunilor la
automobile; servicii de proiectare referitoare
la siglele vehiculelor; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02209
(151) 28/03/2014
(732) CASA CU PIETRE S.R.L., Şos.

Nicolina nr. 1, bl. 928B, sc, A, et. 4,
ap. 14, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

Casa cu Pietre Pietre fel de fel

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020915; 270507;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02195
(151) 28/03/2014
(732) S.C. HONEY STAR S.R.L., Str.

Ştefan cel Mare nr. 157, judeţul Iaşi, ,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRISACA DOMNEASCA.
Bunatati din stup

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:061901; 090110;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02202
(151) 28/03/2014
(732) S.C. JEKORIP FIRST S.R.L., Bd. I.

C. Brătianu nr. 131, Incinta
Tempoinvest, judeţul Constanţa,
900307, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MORE LOVE and chocolate

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, roz,
roşu, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270509;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02203
(151) 28/03/2014
(732) S.C. REINVEST TRADE SERVICE

S.R.L., Str. Alexandru Constantinescu
nr. 35, et. 2, ap. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RC REINVEST
CORPORATION

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270517; 270519;

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02204
(151) 28/03/2014
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

DECOR Weiss

(591) Culori revendicate:indigo, alb, galben,
verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050502; 270508;

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

clase:
2 Vopsele, fimisuri, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02210
(151) 28/03/2014
(732) PAP PETER, Str. Ceahlău nr. 24, ap.

14, jud. Tg. Mureş, , MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

Festivalul armoniei şi al
prieteniei Harmony and
Friendship Festival A harmonia
es a baratsag fesztivalja
H a r m o n i e  u n d
Freundschaftsfest

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02205
(151) 28/03/2014
(732) STANDARD MARKETING S.R.L.,

Str. Precupeţii Vechi nr. 27, corpul 3,
parter, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

GHIDUL MAMEI pentru
mamici informate si copii fericiti

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicitam 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 (solicitam protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură
(solicitam protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02196
(151) 28/03/2014
(732) S.C. ASTORIA TOTAL SERVICE

A & G S.R.L., Bd. Petrochimiştilor
nr. 53, judeţul Argeş, 110158,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CASA ARGEŞEANA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02197
(151) 28/03/2014
(732) S.C. LOSAN ROMANIA S.R.L., Str.

Ioan Clopoţel nr. 14, jud. Braşov, ,
GHIMBAV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LOSAN
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
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vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02211
(151) 28/03/2014
(732) PALADIN SECURITY, Str. C.F.

Robescu nr. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PALADIN SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:020102; 270502;

270503; 290114;  
(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 02213
(151) 28/03/2014
(732) S.C. MORĂRIT PANIFICAŢIE

ROMAN S.A., Str. Măgurei nr. 3,
Judeţul Neamţ, 611047, ROMAN
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

MORĂRIT PANIFICAŢIE
ROMAN MORA

(591) Culori revendicate:maro, vere, galben
(531) Clasificare Viena:070113; 080725;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de morărit şi panificaţie; făină şi
preparate din cereale, pâine, patiserie,
cofetărie şi produse de covrigărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; comercializarea produselor din
clasa 30 prin magazine de desfacere cu
amănuntul; regruparea în avantajul terţilor a
acestor produse permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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