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Cereri M|rci publicate în data de 05/12/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08070 28/11/2014 S.C. CREATIV SECURITY S.R.L. CREATIV SECURITY

2 M 2014 08071 28/11/2014 JARI VANDA BEATA subroÛi

3 M 2014 08072 28/11/2014 SANDOR PAIZS SCITEC NUTRITION

4 M 2014 08073 28/11/2014 S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU
S.A.

SULEYMAN Magnificul

5 M 2014 08074 28/11/2014 S.C. START S.A. GLANTZ

6 M 2014 08075 28/11/2014 I. F. RUSU GH. IOAN OVISAM

7 M 2014 08076 28/11/2014 S.C. POLICOLOR S.A. MAESTRO

8 M 2014 08077 28/11/2014 BIOFARMA DEDICATE

9 M 2014 08078 28/11/2014 UNIVERSITATEA DIN
BUCURESTI

ARS DOCENDI

10 M 2014 08080 28/11/2014 S.C. COTRACO ROM S.R.L. SENILE LINKER

11 M 2014 08083 28/11/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. HEMOTREAT FORTE

12 M 2014 08084 28/11/2014 WENCZ MARIANA FEMIS

13 M 2014 08085 28/11/2014 S.C. EURO PRINT SHOP S.R.L. Euro Print

14 M 2014 08086 28/11/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. HEMOROIZI FORTE

15 M 2014 08087 28/11/2014 SORA KOZMETIK SANAYI
TICARET A.S

BEK

16 M 2014 08089 28/11/2014 MUSAT MIHAI ROM BABY COLECTION

17 M 2014 08090 28/11/2014 FAMOUS FOOD S.R.L. FAMOUS FOOD

18 M 2014 08091 28/11/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. HEMORRHOIDS TREATMENT

19 M 2014 08092 28/11/2014 PETRESCU DRAGOS RESTAURANT PESCARUS
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

20 M 2014 08093 28/11/2014 GIURC{ ANAMARIA
GHEBAN CONSTANTIN-DRAGOÔ
HOSSU CRISTIAN-VOICU

iMatch.ro by Brainspotting

21 M 2014 08094 28/11/2014 MIU LAURA-MARIA ASOCIATIA VULTURII VALAHIEI
KARAIFLAK KARTALLARI

22 M 2014 08095 28/11/2014 D{D{L{U TEODOR ACAS{ LA BRÂNCUÔI

23 M 2014 08096 28/11/2014 S.C. GLOBAL TREAT S.R.L. HEMORRHOIDS FORTE

24 M 2014 08098 28/11/2014 SIMINA OVIDIU LAURIAN AFACERI STRATEGICE

25 M 2014 08102 28/11/2014 S.C. UNIDOOS PARA MUSICA
S.R.L.

madame margo

26 M 2014 08104 28/11/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

MOURA

27 M 2014 08105 28/11/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

PASSION

28 M 2014 08106 28/11/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

PASSION DU CHOCOLATE
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(210) M 2014 08090
(151) 28/11/2014
(732) FAMOUS FOOD S.R.L., Str. G-ral

Henri Mathias Berthelot nr. 86, corp
B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FAMOUS FOOD

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

43 Restaurante cu autoservire; restaurante de
delicatese; autoservire; restaurante (servirea
mesei); rezervări pentru aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire; pentru
furnizarea de mâncăruri rapide; catering;
servicii de catering hotelier; servicii de
catering mobil; servicii de mâncare la pachet;
organizare de recepţii pentru nunţi (mâncare şi
băutură); servicii de club (furnizare de
mâncare şi băuturi). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08102
(151) 28/11/2014
(732) S.C. UNIDOOS PARA MUSICA

S.R.L., Aleea Lotus, nr. 6, bl. 12A, sc.
A, et. 2, ap. 6, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

madame margo
 
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08091
(151) 28/11/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tului  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, 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)

HEMORRHOIDS TREATMENT

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
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dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08092
(151) 28/11/2014
(732) PETRESCU DRAGOS, Str. Londra

nr. 18A, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

RESTAURANT PESCARUS

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

43 Restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08104
(151) 28/11/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

MOURA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08080
(151) 28/11/2014
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Petki David nr. 69, Judeţul Mureş,
547530, SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

SENILE LINKER

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
lanţuri şi plase metalice; ţesături din metal;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; produse metalice necuprinse
în alte clase.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
lanţuri motrice altele decât cele pentru
vehicule terestre; benzi cu lanţuri de metal
pentru maşini; lanţuri transportatoare; maşini
forestiere şi dispozitive antiderapante pentru
maşini forestiere cuprinse în această clasă;
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; distribuitoare automate.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală; roţi, pneuri şi şenile;
dispozitive antiderapante adaptate la roţi,
cuprinse în această clasă; lanţuri şi plase
antiderapante pentru vehicule; lanţuri pentru
zapadă pentru vehicule; lanţuri, plase şi alte
dispozitive antiderapante pentru roţi de
vehicule pentru circulaţia pe teren accidentat,
cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08093
(151) 28/11/2014
(732) GIURCĂ ANAMARIA, Str.

Foişorului nr. 13, bl. F8C, sc. 2, et. 2,
ap. 124, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, Str.
Opanez, nr. 19, bl. 79 bis, sc. 2, et. 3,
ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

iMatch.ro by Brainspotting

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor
.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Programare computerizată; duplicarea
programelor de computer; consultanţă de
software computerizat; design de software
pentru computer, instalarea de software pentru
computere; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiza software-ului de computer;
design pentru sistemele de computer;
consultanţă în software de computer;
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date (nu convertire fizică);
găzduirea site-urilor web; instalarea
software-ului computerizat; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
mentenanţa software-urilor de program;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de motoare de
căutare pe lnternet; închiriere a software-ului
de computer; închirierea serverelor web;
cercetare şi dezvoltare pentru alţii; servicii de
motoare de căutare pe internet; închirierea
serverelor web; design de software pentru
computere; închirierea software-urilor de
computere; actualizarea software-ului de
computere. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08105
(151) 28/11/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

PASSION

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08106
(151) 28/11/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

PASSION DU CHOCOLATE

(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;
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08070
(151) 28/11/2014
(732) S.C. CREATIV SECURITY S.R.L.,

Str. Brăilei nr. 155, bl. A8, ap. 49,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

CREATIV SECURITY

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei, organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şiperfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagina web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indiviziilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08071
(151) 28/11/2014
(732) JARI VANDA BEATA, Str.

Gheorghe Doja nr. 28, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

subroţi

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7621C), gri (Pantone Cool Gray 10C)

  
(531) Clasificare Viena:150701; 150709;

270315; 270509; 290112;  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08072
(151) 28/11/2014
(732) SANDOR PAIZS, Str. Alexandru

Papiu Ilarian nr. 43, judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

SCITEC NUTRITION

(591) Culori revendicate:albastru închis
  
(531) Clasificare Viena:241502; 241513;

241517; 270315; 270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08073
(151) 28/11/2014
(732) S.C. LEGUME FRUCTE BUZAU

S.A., Str. Spătarului nr. 7, judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

SULEYMAN Magnificul

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

090110; 270502;  

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

29 Bulion; pastă de tomate; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri; compoturi; sucuri de legume pentru
gătit. 
31 Produse agricole, fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; sucuri de legume,
băuturi energizante.
35 Servicii ale agenţiilor de publicitate,
publicitate de orice fel, servicii de difuzare şi
distribuirea de material publicitar, difuzare de
anunţuri publicitare, broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane, direct sau prin poştă,
publicitate privind alte servicii, studiul şi
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cercetarea pieţei, previziuni economice,
servicii de secretariat; regruparea pe contul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prezentare de
produse, promovarea vânzărilor pentru terţi,
comerţ, relaţii publice, închiriere de spaţii
publicitare şi de material publicitar, servicii de
ajutor în conducerea şi exploatarea afacerilor
comerciale, întreprinderilor industriale sau
comerciale, consultanţă profesională în
domeniul afacerilor, asistenţă şi îndrumări în
domeniul afacerilor, agenţii de import-export,
agenţii de informaţii comerciale, prezentare de
produse, organizare de târguri şi expoziţii cu
scop comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08074
(151) 28/11/2014
(732) S.C. START S.A., Str. Siriului nr.

36-40, sector 1, 014354, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GLANTZ

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C)

  
(531) Clasificare Viena:010103; 270116;

270502; 270508; 290104;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08075
(151) 28/11/2014
(732) I. F. RUSU GH. IOAN, Rădăuţi,

judeţul Suceava, , VOITINEL
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

OVISAM

  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08076
(151) 28/11/2014
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr.51, sector 3, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAESTRO

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori;
decoratori; tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08077
(151) 28/11/2014
(732) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284,

SURESNES CEDEX FRANTA 
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU

K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DEDICATE

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

35 Anchete, sondaje de opinie şi studii
statistice în domeniul medical şi farmaceutic,
compilarea şi colectarea informaţiilor
ştiinţifice, farmaceutice sau medicale în cadrul
unor baze de date pe calculator.
42 Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul

medical, şi anume studii medicale şi studii
clinice. 
44 Servicii de informare în domeniul
farmaceutic şi medical, servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08078
(151) 28/11/2014
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

B U C U R E S T I ,  B d .  M i h a i l
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5,
050107, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARS DOCENDI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08094
(151) 28/11/2014
(732) MIU LAURA-MARIA, Str. Dreptăţii

nr. 6, bl. 04, sc. B, et. 4, ap. 80, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ASOCIATIA VULTURII VALAHIEI
KARAIFLAK KARTALLARI
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(531) Clasificare Viena:010719; 030702;
240109; 260116; 260121;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 08095
(151) 28/11/2014
(732) DĂDĂLĂU TEODOR, Nr. 46,

judeţul Gorj, , BÎRSEŞTI ROMANIA
(540)

ACASĂ LA BRÂNCUŞI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08096
(151) 28/11/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tu lui  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, 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)

HEMORRHOIDS FORTE

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08083
(151) 28/11/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tu lu i  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

HEMOTREAT FORTE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08084
(151) 28/11/2014
(732) WENCZ MARIANA, Str. Speranţei

nr. 21, Comuna Corbeanca, Judeţul
Ilfov, , SAT CORBEANCA
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)

FEMIS

(591) Culori revendicate:roz (pantone 214
C), albastru (pantone 2747 C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270512;

290112;  

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

5 Produse farmaceutice; produse veterinare;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; suplimente
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nutritive; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
remedii naturale (produse farmaceutice);
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08098
(151) 28/11/2014
(732) SIMINA OVIDIU LAURIAN, Str.

Aleea Crinilor nr. 2, bl. E 9, ap. 32,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

AFACERI STRATEGICE

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08085
(151) 28/11/2014
(732) S.C. EURO PRINT SHOP S.R.L.,

Str. Mareşal Constantin Prezan nr.
142, parter A2, Judeţul Timiş, 300695,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Euro Print

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
mov, galben

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

270501; 270522; 290115;  

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

2 Cartuşe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare; cartuşe cu jet de cerneală
(umplute); cartuşe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare electrostatice; cartuşe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare termice;
cartuşe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare fotografice; cartuşe de toner
(încărcate) pentru imprimante matriciale;
cartuşe umplute cu toner (pentru imprimante
şi fotocopiatoare); cartuşe de toner (încărcate)
pentru imprimante cu laser; cerneluri (toner)
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pentru imprimante şi maşini de fotocopiat.
9 Aplicatii software; software pentru
comunicarea de date; aplicaţii software de
calculator, descărcabile; software pentru
gestionarea tipăririi la imprimantă; software
pentru controlul imprimantelor de calculator
(programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08086
(151) 28/11/2014
(732) S.C. GLOBAL TREAT S.R.L., Str.

Por tului  nr .  157,  Clădirea
Administrativă, camera 222, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

HEMOROIZI FORTE

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;

dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08087
(151) 28/11/2014
(732) SORA KOZMETIK SANAYI

TICARET A.S, Gazitepe Mah Aybar
Sok No:7, Silivri, , ISTANBUL
TURCIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BEK

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

3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi;
odorizante (de uz personal), deodorante de uz
personal sau veterinar, săpun lichid, săpun
deodorant, săpunuri, antiperspirante, săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun
dezinfectant, (şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice), preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă). parfumerie, apă de colonie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, truse cosmetice, lapte
demachiant, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
loţiuni dupa ras, produse pentru ras, spumă de
ras, gel pentru ras, preparate cosmetice pentru
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gene, măşti cosmetice, produse pentru
machiaj, luciu de buze, rujuri, mascara,
vopsele pentru păr, loţiuni pentru păr;
şampoane, geluri de albire a dinţilor, paste de
dinţi, preparate pentru îndepărtarea lacului,
lacuri de unghii, ojă, truse cosmetice (seturi
cosmetice); ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, betişoare de bumbac pentru uz
cosmetic, bumbac pentru scopuri cosmetice,
apă de gură nu de uz medical, paste de dinţi
anti-tartru; uleiuri esenţiale ambientale;
preparate odorizante pentru împrospatarea
aerului; preparate pentru parfumarea aerului;
potpuriuri parfumate; betişoare parfumate.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide; produse
pentru purificarea aerului; preparate pentru
igienizarea aerului; preparate pentru
neutralizarea mirosului; produse pentru
împrospătarea aerului din camera; produse de
parfumare sau aromare a aerului;
dezodorizanţi; deodorante nu de uz personal;
deodorante de cameră şi ambientale; substanţe
de dezodorizare a mochetelor; odorizante
pentru materiale textile; preparate germicide;
dezinfectante lichide şi spray; produse pentru
parfumarea şi aromarea aerului; parfumuri de
cameră sau ambientale.
21 Pulverizatoarea pentru pentru parfumarea
spaţiilor închise. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08089
(151) 28/11/2014
(732) M U S A T  M I H A I ,  A l e e a

Compozitorilor nr. 821, nr. 15, sc. A,
et. 8, ap. 34, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROM BABY COLECTION

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020517; 020523;

260114; 260122; 260410; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 

Referitor la dep M2014/08025 înregistrat in data de 26/11/2014, publicat in
data de 03/12/2014 dintr-o eroare a fost omis| clasa 35 .

Clasa 35. Comercializarea (vânzarea en gros Õi en detail) Õi regruparea în
avantajul terÛilor a produselor din clasa 31, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terÛii s| le cunoasc| Õi s| le achiziÛioneze comod;
realizarea de reclame, anunÛuri publicitare, promoÛii pentru aceste produse;
informaÛii Õi sfaturi comerciale pentru consumatori în leg|tur| cu aceste
produse, naÛionale Õi/sau din import, inclusiv servicii de asistenÛ|
ÕiconsultanÛ|; activit|Ûi de import-export; lanÛuri de magazine.

  



ERATA

Referitor la depozitul M 2014/07434 inregistrat în data de 30/10/2014, publicat 
în data de 06/11/2014, numele solicitantului a fost eronat trecut.

Corect este :SC NetIQ Solutions SRL.



ERAT{

La depozitul M2014/05201 din data de 29.07.2014, publicat în data de
05.08.2014, dintr-o eroarea s-a greÕit denumirea m|rcii.

Denumirea corect| este: MuÕat & Partners  



E R A T A

Referitor depozit reglementar M 2014 07841 depus in data de 18.11.2014 si publicat ca
cerere de marca in data de 25.11.2014 s-a constatat o eroare tehnica in ceea ce
priveste completarea cererii cu lista de produse/servicii legate de clasa 30 si 35 care a
fost completata eronat.

Corectarea s-a facut in baza de date OSIM prin completarea in mod corect a clasei 

30 cuprinde produsele : sare de copt, sare de copt iodata de salina, sare pentru
conservarea alimentelor, bicarbonat de sodiu.

35 regruparea in folosul tertilor a unei varietati de produse permitand clientilor sa
vada si sa cumpere convenabil aceste bunuri, inclusiv prin mijloacele de vanzare
cu  ridicata, cataloage de vanzare prin corespondenta, in vanzarile directe si prin
internet pentru produse chimice, semiproduse, combustibil si produse derivate,
promovarea vanzarilor(pentru altii) servicii de agentii pentru aranjarea in
domeniul afacerilor comerciale, consultanta in afaceri, servicii de agentii de
import si export, servicii de cercetari in domeniul afacerilor comerciale,
consultanta pentru conducerea afacerilor comerciale.

Celelalte clase de produse servicii 1, 2, 3, 4, 5, 17, 21, 39, 42 raman neschimbate.
S-a intocmit si trimis mandatarului o notificare rectificativa in acest sens.

   


