
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 29.01.2014

PUBLICATE ÎN DATA DE 05.01.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rcidepuse in data 29/01/2014

1

Cereri M|rci publicate în data de 05/02/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00124
29/01/2014 ADRIAN DOCEA The Prince Of Transylvania /

Principele Transilvaniei

2 M 2014
00125

29/01/2014 ADRIAN DOCEA The Land Beyond The Forest

3 M 2014
00569

29/01/2014 S.C. EURO GRUP S.R.L. STELA

4 M 2014
00570

29/01/2014 TASAN GUARD S.R.L. TASAN GUARD

5 M 2014
00571

29/01/2014 MEDIAPRESS ADVERTISING
S.R.L.

M MEDIAPRESS ADVERTISING

6 M 2014
00572

29/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. MAGIC FM - MUZICA INIMII TALE

7 M 2014
00573

29/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Muzica inimii tale

8 M 2014
00574

29/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. magicfm Muzica inimii tale

9 M 2014
00575

29/01/2014 STOEAN IOANA RALUCA CRONICA ROMÂN{

10 M 2014
00576

29/01/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares BIOMICIN

11 M 2014
00577

29/01/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

BIOMICIN

12 M 2014
00578

29/01/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares GINOSEPT

13 M 2014
00579

29/01/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929

14 M 2014
00580

29/01/2014 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929

15 M 2014
00581

29/01/2014 S.C. DAVI COMFIRE S.R.L. DAVI COMFIRE

16 M 2014
00582

29/01/2014 POPESCU VALENTIN MARIAN by entourage

17 M 2014
00583

29/01/2014 URSUS BREWERIES S.A. Timisoreana Original

18 M 2014
00585

29/01/2014 S.C. NEREUS MANAGEMENT
S.R.L.

HEREUS
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Marc|

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

2

19 M 2014
00586

29/01/2014 SUCIU CORNELIUS FLORIN MISS-MIRONA

20 M 2014
00587

29/01/2014 S.C. STOMDAS S.R.L. Stomdas

21 M 2014
00588

29/01/2014 BRINCOVEANU FELICIA CHIUVETE ONLINE

22 M 2014
00589

29/01/2014 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

PRO-4IMMUNITY

23 M 2014
00590

29/01/2014 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

URACTIV

24 M 2014
00591

29/01/2014 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

ALINAN

25 M 2014
00592

29/01/2014 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis POTENT FORTE

26 M 2014
00593

29/01/2014 Sony Pictures Television UK
Rights Limited

DESCHIDE CAMERA COMORILOR

27 M 2014
00594

29/01/2014 POPESCU VALENTIN MARIAN ENTOURAGE BAR & LOUNGE &
CLUB

28 M 2014
00596

29/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART GUN

29 M 2014
00597

29/01/2014 S.C. TRITON S.R.L. S'MART TOOLS
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(210) M 2014 00124
(151) 29/01/2014
(732) ADRIAN DOCEA, Str. Sliven nr. 41,

judeţul Alba, 510065, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

The Prince Of Transylvania / Principele
Transilvaniei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
21 Ustensile şi recipienţi de menaj sau de

bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; materiale de
curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00125
(151) 29/01/2014
(732) ADRIAN DOCEA, Str. Sliven nr. 41,

judeţul Alba, 510065, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

The Land Beyond The Forest

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
21 Ustensile şi recipienţi de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; materiale de
curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte

clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00583
(151) 29/01/2014
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Timisoreana Original

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00586
(151) 29/01/2014
(732) SUCIU CORNELIUS FLORIN,

Soseaua Erou Nicolae Iancu nr. 103,
vila C 25, Judetul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MISS-MIRONA

  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00574
(151) 29/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

magicfm Muzica inimii tale

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

  
(531) Clasificare Viena:011501; 260207;

270501; 290115;  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
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televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line
într-o retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00585
(151) 29/01/2014
(732) S.C. NEREUS MANAGEMENT

S.R.L., Şos. Odăi nr. 219-225, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEREUS

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:030910; 260118;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00587
(151) 29/01/2014
(732) S.C. STOMDAS S.R.L., Str. Miron

Costin nr. 68, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Stomdas
(591) Culori revendicate:roşu, mov
  
(531) Clasificare Viena:020908; 270508;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00588
(151) 29/01/2014
(732) BRINCOVEANU FELICIA, Str.

Martir Anton Florian, bl. C19, et.4,
ap.18, judeţ Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

CHIUVETE ONLINE

  

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00576
(151) 29/01/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares BIOMICIN

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
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comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare,
soluţii şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00578
(151) 29/01/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares GINOSEPT

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00592
(151) 29/01/2014
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis POTENT FORTE

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

270508; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
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 00569
(151) 29/01/2014
(732) S.C. EURO GRUP S.R.L., Str.

Horea, Cloşca şi Crişan nr. 17-19,
clădirea C, biroul nr. 1, judeţul Ilfov,
, OTOPENI ROMANIA 

(540)

STELA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00579
(151) 29/01/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260116;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
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sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00580
(151) 29/01/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050521;

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

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare,
soluţii şi băuturi din plante medicinale.

30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extract de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00593
(151) 29/01/2014
(732) Sony Pictures Television UK Rights

Limited, Sony Pictures Europe House,
Golden Square,, W1F9LU, LONDON
REGATUL UNIT 

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

(540)

DESCHIDE CAMERA COMORILOR

(591) Culori revendicate:argintiu, gri, bleu,
galben, auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270508;

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

clase:
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41 Servicii de divertisment sub formă de
programe continue de televiziune. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00570
(151) 29/01/2014
(732) TASAN GUARD S.R.L., Sat Poiana

Câmpina, nr. 144, Jud. Prahova,
107425, COMUNA POIANA
CÂMPINA ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TASAN GUARD

  
(531) Clasificare Viena:051304; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor; servicii de pază şi protecţie;
consultaţii în materie de securitate; protecţie
civilă; escortă personală (gardă de corp);
agenţii de detectivi; agenţii de supraveghere
nocturnă; investigaţii cu privire la antecedente
ale persoanelor; investigaţii referitoare la
persoane dispărute; închiriere de avertizoare
de incendii; închirierea seifurilor; servicii de

îngrijire a locuinţelor în absenţa proprietarilor;
servicii de supraveghere pentru copii mici;
supravegherea alarmelor antiefracţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00572
(151) 29/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MAGIC FM - MUZICA INIMII TALE

  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
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achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line
într-o retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00571
(151) 29/01/2014
(732) MEDIAPRESS ADVERTISING

S.R.L., Str. Anton Bacalbaşa, nr. 1, bl.
26, sc. 2, et. 1, ap.20, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M MEDIAPRESS ADVERTISING

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
16 Produse de imprimerie; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie; caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00575
(151) 29/01/2014
(732) STOEAN IOANA RALUCA, Str.

Ripiceni nr. 2, bl. 12, sc. 3, et. 5, ap.
162, sector 2, 023623, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
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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 învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; 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 00573
(151) 29/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Muzica inimii tale

 
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
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a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line
într-o retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00577
(151) 29/01/2014
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

BIOMICIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare,
soluţii şi băuturi din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00589
(151) 29/01/2014
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

PRO-4IMMUNITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, inclusiv şerveţele
imprimate cu loţiuni cosmetice.

5 Produse farmaceutice, inclusiv şerveţele
imprimate cu loţiuni farmaceutice.
16 Şerveţele de unică folosinţă confecţionate
din hârtie

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00590
(151) 29/01/2014
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

URACTIV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, inclusiv şerveţele
imprimate cu loţiuni cosmetice.
16 Şerveţele de unică folosinţă confecţionate
din hârtie

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00591
(151) 29/01/2014
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

ALINAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, inclusiv şerveţele
imprimate cu loţiuni cosmetice.
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5 Produse farmaceutice, inclusiv şerveţele
imprimate cu loţiuni farmaceutice.
16 Şerveţele de unică folosinţă confecţionate
din hârtie

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00594
(151) 29/01/2014
(732) POPESCU VALENTIN MARIAN,

Cal. Văcăreşti nr. 280, bl. 67, sc. 1, et.
5, ap. 25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENTOURAGE BAR & LOUNGE &
CLUB

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(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 00596
(151) 29/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

S'MART GUN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
produse şi unelte din clasele 7,8,9, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export ale acestor
produse; servicii online şi prin cataloage
specializate a unor pistoale de silicon.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00597
(151) 29/01/2014
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

S'MART TOOLS

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
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produse şi unelte acţionate manual din clasele
8,9, (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export ale acestor
produse; servicii online şi prin cataloage
specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00581
(151) 29/01/2014
(732) S.C. DAVI COMFIRE S.R.L., Bdul

Unirii 78, bl. J2, sc. 2, ap. 33, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAVI COMFIRE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben
  
(531) Clasificare Viena:090721; 230125;

270508; 290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00582
(151) 29/01/2014
(732) POPESCU VALENTIN MARIAN,

Cal. Văcăreşti nr. 280, bl. 67, sc. 1, et.
5, ap. 25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

by entourage

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08598
(151) 30/06/2009
(732) M o r e n o  G m b H  C o .

Kommanditgesellschaft,, Ottostr.
20/22,, D-53332, Bornheim-Sechtem
GERMANIA 

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

(540)

SAMORA

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin ; cocteiluri Õi aperitive pe baz| de vin
; b|uturi spirtoase, în particular tequila;
whisky; vinuri de Porto; lichioruri (cu
excepÛia lichiorurilor de ceai); b|uturi
alcoolice conÛinând fructe, în particular cidru
Õi pere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09381
(151) 25/07/2010
(732) MHCS, 9, avenue de Champagne,,

EPERNAY FRANTA 
(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,

Aleea Rotund| nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

YELLOW LABEL

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri, vinuri de provenienÛ| francez|, Õi
anume Champagne Õi vinuri spumante.

˜˜˜˜˜˜˜


