
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 29.04.2014

PUBLICATE ÎN DATA DE 06.05.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29.04.2014

1

Cereri Mărci publicate în 06.05.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01567
29/04/2014 CAMERA NOTARILOR PUBLICI

CONSTANŢA
CAMERA NOTARILOR PUBLICI
CONSTANŢA

2 M 2014
02945

29/04/2014 CARTIER MARKET CARTIER MARKET

3 M 2014
03004

29/04/2014 CIULEANU BOGDAN FUNDENI BRIDGE REZIDENTIAL

4 M 2014
03005

29/04/2014 S.C. THE PARTS BRANDS
S.R.L.

OMNIPARTS Performanţă prin
specializare

5 M 2014
03006

29/04/2014 MIRCEA VALENTIN PROFESIONIŞTII CONCURENŢEI

6 M 2014
03007

29/04/2014 S.C. METALKID 2008 S.R.L. PRESSMACH

7 M 2014
03008

29/04/2014 S.C. METALKID 2008 S.R.L. LASERMACH

8 M 2014
03009

29/04/2014 S.C. AX PERPETUUM IMPEX
S.R.L.

MOCHETA CONFORT+

9 M 2014
03010

29/04/2014 S.C. AX PERPETUUM IMPEX
S.R.L.

CONFORT+

10 M 2014
03011

29/04/2014 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

Green Gold

11 M 2014
03012

29/04/2014 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

COMANDOOR

12 M 2014
03013

29/04/2014 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

AMBASADOOR OPEN YOUR MIND
TO SAFETY

13 M 2014
03014

29/04/2014 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

Qualitree THE WOOD
SPECIALISTS

14 M 2014
03015

29/04/2014 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

Treesylvania

15 M 2014
03016

29/04/2014 S.C. EPOMARK TRADE S.R.L. BRUT DE LIMONADA

16 M 2014
03017

29/04/2014 S.C. CARBOCHIM S.A. CARBOCHIM CLUJ ABRAZIVE
PROFESIONALE

17 M 2014
03018

29/04/2014 BALAIBAN ELENA-MADALINA Hello Holidays
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18 M 2014
03019

29/04/2014 BALAIBAN ELENA-MADALINA spune "Hello" vacanţelor tale!

19 M 2014
03020

29/04/2014 S.C. K GROUP CORPORATION
S.R.L.

SALONUL AUTO MOTO - SAM

20 M 2014
03021

29/04/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. SPUMINI

21 M 2014
03022

29/04/2014 BIRISU MIHAELA MANOLO MANUFAKTURA

22 M 2014
03023

29/04/2014 S.C. SECURITY MAX
CONSULTING S.R.L.

SECURITY MAX CONSULTING

23 M 2014
03024

29/04/2014 FEDERATIA ROMANA DE
HANDBAL

FRH FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
HANDBAL

24 M 2014
03025

29/04/2014 RADUCAN CECILIA fluentis

25 M 2014
03026

29/04/2014 S.C. STELLAD'ORO. STIL
S.R.L.

CUPTORUL DULCE

26 M 2014
03027

29/04/2014 S.C. ZAREA S.A. MOTT

27 M 2014
03028

29/04/2014 S.C. PRODAL 94 S.R.L. PRODAL

28 M 2014
03029

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Scapă de tuse cu Faringotusiv!

29 M 2014
03030

29/04/2014 S.C. DOTRO TELECOM S.R.L. MyDOT

30 M 2014
03031

29/04/2014 S.C. DOTRO TELECOM S.R.L. Gfile

31 M 2014
03032

29/04/2014 S.C. ROMEDICA LIFE S.R.L. ROMEDICA

32 M 2014
03033

29/04/2014 MARGINEAN VIRGILIU GRADINA VERDE

33 M 2014
03034

29/04/2014 ASTROM REAL S.R.L. Aroni

34 M 2014
03035

29/04/2014 ASTROM REAL S.R.L. Titiz Practical Cleaning

35 M 2014
03036

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Ficat Fortificat !

36 M 2014
03037

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Mănânci bine, te simţi bine !
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37 M 2014
03038

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Zi de zi fă ceva pentru inima ta !

38 M 2014
03039

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Doza optimă pentru protecţia inimii şi
a vaselor de sânge !

39 M 2014
03040

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Simplu, fără dureri de cap !

40 M 2014
03041

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Calmează durerile în gât şi reduce
simptomele tusei !

41 M 2014
03042

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Dă voce românilor din 1963 !

42 M 2014
03043

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Ameliorează rapid simptomele răcelii
şi gripei !

43 M 2014
03044

29/04/2014 ASL SECURITY SOLUTIONS
S.R.L.

ASL SECURITY SOLUTIONS

44 M 2014
03045

29/04/2014 CIPRIAN-COSMIN
BRANISTEANU

CASA CU TEI

45 M 2014
03046

29/04/2014 CU SUBSTRAT ADVERTISING
MEDIA S.R.L.

cu SUBSTRAT

46 M 2014
03047

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Potrivit în momente nepotrivite!

47 M 2014
03048

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Potrivit pentru momente nepotrivite!

48 M 2014
03049

29/04/2014 SABMILLER INTERNATIONAL
B.V.

REDD'S Mojito

49 M 2014
03050

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Pentru zile mal bune! Împotriva
stresului!

50 M 2014
03051

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Scapă de arsurile gastrice cu Pacid!

51 M 2014
03052

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Viaţă fără greaţă!

52 M 2014
03053

29/04/2014 S.C. TERAPIA S.A. Pa durere, Paduden Forte!

53 M 2014
03054

29/04/2014 COCIUBA VICTOR
NEAGA EMIL

DRASKOVITS

54 M 2014
03055

29/04/2014 TRANSYLGAMIA S.R.L. TRANSYLGAMIA
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(210) M 2014 01567
(151) 29/04/2014
(732) CAMERA NOTARILOR PUBLICI

CONSTANŢA, Str. Traian nr. 35,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CAMERA NOTARILOR PUBLICI
CONSTANŢA

  
(531) Clasificare Viena:030716; 051304;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02945
(151) 29/04/2014
(732) CARTIER MARKET ,  Str .

Călugăreni nr. 30A, corp C4, Jud.
Tulcea, 825300, MACIN ROMANIA

(540)

CARTIER MARKET

  
(531) Clasificare Viena:180125; 260416;

270502; 270503; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nonalimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03018
(151) 29/04/2014
(732) BALAIBAN ELENA-MADALINA,

Ale. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc.
B, ap. 82, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Hello Holidays

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru, turcoaz
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(531) Clasificare Viena:010102; 010316;
270507; 270508; 270511; 290114;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03047
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Potrivit în momente nepotrivite!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă

conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03048
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Potrivit pentru momente nepotrivite!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03019
(151) 29/04/2014
(732) BALAIBAN ELENA-MADALINA,

Ale. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc.
B, ap. 82, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

spune "Hello" vacanţelor tale!

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270113; 270501;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03049
(151) 29/04/2014
(732) SABMILLER INTERNATIONAL

B.V., Schouwburgplein 30-34,, 3012
CL, ROTTERDAM NETHERLANDS

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

(540)

REDD'S Mojito

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben,

(531) Clasificare Viena:050315; 050712;
050722; 270501; 270504; 270512;
290112;  

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

32 Bere; bere cu arome; bere amestecate cu
băuturi nealcoolice cu arome; ape minerale
plate şi gasoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 29.04.2014

7

(210) M 2014 03050
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Pentru zile mai bune! Împotriva stresului!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03051
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Scapă de arsurile gastrice cu Pacid!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03052
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Viaţă fără greaţă!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03053
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Pa durere, Paduden Forte!

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03020
(151) 29/04/2014
(732) S.C. K GROUP CORPORATION

S.R.L., Str. Italiana nr. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL AUTO MOTO - SAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03034
(151) 29/04/2014
(732) ASTROM REAL S.R.L., Str.

Liliacului nr. 2, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Aroni

(591) Culori revendicate:albastru, vernil,
galben, ciclam

(531) Clasificare Viena:260205; 270501;
270508; 270512; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03021
(151) 29/04/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

SPUMINI

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03035
(151) 29/04/2014
(732) ASTROM REAL S.R.L., Str.

Liliacului nr. 2, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Titiz Practical Cleaning

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:250325; 260406;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03022
(151) 29/04/2014
(732) BIRISU MIHAELA, Str. Dreptăţii nr.

16, bl. A16, sc. 1, et. 8, ap. 88, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MANOLO MANUFAKTURA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; material
pentru perii; material de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03044
(151) 29/04/2014
(732) ASL SECURITY SOLUTIONS

S.R.L., Str. Creata nr. 6, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASL SECURITY SOLUTIONS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03045
(151) 29/04/2014
(732) C I P R I A N - C O S M I N

BRANISTEANU, Calea Griviţei nr.
178, bl. P, sc.A, et. 10, ap. 42, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CASA CU TEI

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru, cenuşiu, maro, bleu,
bleumarin

(531) Clasificare Viena:050105; 060725;
070108; 270112; 270502; 270503;
290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa)..
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03023
(151) 29/04/2014
(732) S . C .  S E C U R I T Y  M A X

CONSULTING S.R.L., Str. Tudor
Vladimiresc nr. 14, Judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

SECURITY MAX CONSULTING

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
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(531) Clasificare Viena:030702; 050320;
260115; 260121; 290113;  

(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 03046
(151) 29/04/2014
(732) CU SUBSTRAT ADVERTISING

MEDIA S.R.L., Comuna Măgureni,
Nr. 103, Jud. Prahova, , MAGURENI
ROMANIA 

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

(540)

cu SUBSTRAT

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270524;  

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

25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03054
(151) 29/04/2014
(732) COCIUBA VICTOR, Str. Principală,

nr. 640, judeţul Arad, 317400, VINGA
ROMANIA 

(732) NEAGA EMIL, Str. Principală nr.
795, Jud. Arad, , VINGA ROMANIA

(540)

DRASKOVITS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ciocolată; ciocolată caldă; ciocolată aerată;
ciocolată umplută; înlocuitori (ciocolată);
ciocolată granulată; bomboane cu ciocolată;
prăjituri cu ciocolată; ciocolată cu lichior;
trufe de ciocolată; praline de ciocolată;
ciocolată de băut; fondue din ciocolată;
ciocolată pentru glazuri; esenţe de ciocolată;
îngheţate cu ciocolată; sirop de ciocolată;
garnituri de ciocolată; sosuri de ciocolată;
glazură de ciocolată; dulciuri din ciocolată;
marţipan din ciocolată; spume de ciocolată;
cafea cu ciocolată; vafe din ciocolată;
ciocolată cu alcool; chipsuri de ciocolată;
ciocolată cu lapte; înlocuitori de ciocolată;
batoane de ciocolată; scoici de ciocolată;
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biscuiţi de ciocolată; gofre de ciocolată;
fondante de ciocolată; bomboane de ciocolată;
ouă de ciocolată; prăjituri mici cu ciocolată;
fructe trase în ciocolată; migdale acoperite de
ciocolată; băuturi aromatizate cu ciocolată;
ciocolată cu lapte (bautură); alune trase în
ciocolată; napolitane învelite în ciocolată;
biscuiţi înveliţi în ciocolată; biscuiţi acoperiţi
cu ciocolată; prajitură învelită în ciocolată;
covrigi glazuraţi cu ciocolată; prajitură din
ciocolată neagră preparată din chec de
ciocolata; produse pe bază de ciocolată;
preparate pentru băuturi cu ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură; arome
pe bază de ciocolată; cremă de ciocolată
pentru pâine; ciocolată sub formă de praline;
decoraţiuni din ciocolată pentru prăjituri; rahat
turcesc acoperit cu ciocolată; băuturi pe baza
de ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
nuci macadamia trase în ciocolată; glazuri cu
aroma de ciocolată; băuturi cu aromă de
ciocolată; creme pe bază de ciocolată;
fursecuri parţial invelite în ciocolată; biscuiţi
cu glazură de ciocolată; napolitane cu caramel
şi ciocolată; fursecuri cu glazură de ciocolată;
vafe cu glazură de ciocolată; batoane de
ciocolată cu lapte; covrigi cu glazură de
ciocolată; produse de patiserie cu ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată; siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată; înghetate cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); biscuiţi pe jumătate înveliţi în
ciocolată; batoane de nuga învelite în
ciocolată; esenţe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor; produse de cofetărie
învelite în ciocolată; fursecuri cu înveliş cu
aromă de ciocolată; produse de cofetărie
nemedicinale care conţin ciocolată; biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată;

prajituri pentru ceai cu ciocolată şi lapte;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; ciocolată pentru produse de cofetărie
şi pâine; umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie; nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie); biscuiţi cu glazură cu
aromă de ciocolată; produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată; băuturi cu gheaţă pe bază
de ciocolată; ciocolată cu cremă cu aromă de
mentă; decoraţiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie; esenţe de ciocolată
pentru prepararea de băuturi; băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte; ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; pastă pentru sandvis cu ciocolată şi
fructe uscate; preparate pentru pregatirea
băuturilor cu aromă de ciocolată; produse
alimentare care conţin ciocolată (ca principal
ingredient); batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat; preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de banane;
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aroma
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aroma de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; băuturi
gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de caramel;
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ciocolată); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată şi gumă de
mestecat; produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
fursecuri parţial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată; biscuiţi cu bezea moale
înveliţi în ciocolată, care conţin caramel;
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, invelite în ciocolată; produse de
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cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conţin ciocolată; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
înlocuitor de ciocolată; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume; ciocolată de casa sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03029
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Scapă de tuse cu Faringotusiv!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03055
(151) 29/04/2014
(732) TRANSYLGAMIA S.R.L., Str.

Dostoievski nr. 28, et. 3, camera 4,
corp A, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

TRANSYLGAMIA

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
deschis, alb, roşu, gri deschis, gri, alb

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
040521; 070101; 070124; 270501;
270508; 290113;  

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

42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03024
(151) 29/04/2014
(732) FEDERATIA ROMANA DE

HANDBAL, Str. Aviator Popa Marin
nr. 2, sector 1, 011962, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FRH FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
HANDBAL

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
270508; 270517; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03025
(151) 29/04/2014
(732) RADUCAN CECILIA, Bdul. Regele

Carol I, nr. 1, ap. 7, Judeţul Timiş,
300172, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

fluentis
(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
9 Software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03030
(151) 29/04/2014
(732) S.C. DOTRO TELECOM S.R.L.,

Str. Apusului nr.54, bl.48, sc. 1, et. 2,
ap. 12, sector 6, 062288, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

MyDOT

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03026
(151) 29/04/2014
(732) S.C. STELLAD'ORO. STIL S.R.L.,

Sat Domneşti, Str. Sarbi, nr. 24, Jud.
I l f o v ,  0 7 7 0 9 0 ,  C O M U N A
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

CUPTORUL DULCE
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(591) Culori revendicate:negru, bej
(531) Clasificare Viena:020111; 080101;

080108; 130302; 250119; 270524;
290112;  

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

30 Produse de brutărie, patiserie, cofetărie,
pizzerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03036
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Ficat Fortificat !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03004
(151) 29/04/2014
(732) CIULEANU BOGDAN, Str.

Cântecului nr. 9, judeţul Ilfov, , COM.
DOBROIEŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDENI BRIDGE REZIDENTIAL

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03005
(151) 29/04/2014
(732) S.C. THE PARTS BRANDS S.R.L.,

Str. Smaranda Braiescu nr. 39, bl.
11H, sc. 2, et. 4, ap. 31, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMNIPARTS Performanţă prin
specializare

(591) Culori revendicate:orange, gri
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (indusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat,
lumânări şi fitiluri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă, maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
12 Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat,
aer sau pe apă.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03006
(151) 29/04/2014
(732) MIRCEA VALENTIN, Str. Maior

Ion Coravu nr. 6, et. 4, ap. 5, sector 2,
021971, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROFESIONIŞTII CONCURENŢEI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03007
(151) 29/04/2014
(732) S.C. METALKID 2008 S.R.L., Şos.

Naţională nr. 15, Clădirea Mercury
Business Center, et. 1, judeţul Iaşi,
700634, IAŞI ROMANIA 

(540)

PRESSMACH

(591) Culori revendicate:albastru închis,
mov, galben, portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:260516; 261325;
270501; 270507; 290113;  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale. 
37 Instalare şi service (reparaţii) pentru
maşini-unelte şi echipamente industriale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03008
(151) 29/04/2014
(732) S.C. METALKID 2008 S.R.L., Şos.

Naţională nr. 15, Clădirea Mercury
Business Center, et. 1, judeţul Iaşi,
700634, IAŞI ROMANIA 

(540)

LASERMACH

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale. 
37 Instalare şi service (reparaţii) pentru
maşini-unelte şi echipamente industriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03009
(151) 29/04/2014
(732) S.C. AX PERPETUUM IMPEX

S.R.L., Str. Branului nr. 53, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

MOCHETA CONFORT+

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

 (531) Clasificare Viena:241314; 270501;
270508; 290113;  

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

27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03010
(151) 29/04/2014
(732) S.C. AX PERPETUUM IMPEX

S.R.L., Str. Branului nr. 53, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

CONFORT+

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270501;

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

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03011
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Green Gold

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis, verde închis, maro

(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
270501; 290113;  

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

7 Maşini şi maşini unelte, instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
20 Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03012
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMANDOOR

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
7 Maşini şi maşini unelte, instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual.
20 Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03013
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMBASADOOR OPEN YOUR MIND
TO SAFETY

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

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
290113;  

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

7 Maşini şi maşini unelte, instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
20 Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03014
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Qualitree THE WOOD SPECIALISTS

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
negru, alb, albastru deschis

(531) Clasificare Viena:270503; 270504;
290114;  

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

7 Maşini şi maşini unelte, instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual.
20 Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03027
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

MOTT

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03015
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., Str. Valea
Cascadelor nr. 21, parter, camera 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Treesylvania

(591) Culori revendicate:verde închis,
galben

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290112;  

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

7 Maşini şi maşini unelte, instrumente agricole
altele decât cele acţionate manual.
20 Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03016
(151) 29/04/2014
(732) S.C. EPOMARK TRADE S.R.L.,

Str. Gării nr. 1, judeţul Arad, 317145,
GURAHONŢ ROMANIA 

(540)

BRUT DE LIMONADA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03037
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Mănânci bine, te simţi bine !

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03017
(151) 29/04/2014
(732) S.C. CARBOCHIM S.A., Piaţa 1 Mai

nr. 3, judeţul Cluj, 400058,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) SPRÎNCEANU NICOLAE, Str. Gh.
Ionescu Şiseşti nr. 96, bl. E2, sc.1,
ap.8, judeţul Mehedinţi Drobeta Turnu
Severin

(540)

CARBOCHIM CLUJ ABRAZIVE
PROFESIONALE

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270112; 270116;

270510; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Substanţe abrazive utilizate în industrie,
cuprinse în această clasă.
3 Corpuri abrazive, discuri pentru debitat şi
debavurat, abrazivi pe suport, cuprinse în
această clasă.
35 Afaceri comerciale, servicii de
import-export, publicitate şi reclamă în
legatură cu produsele din clasele 1 şi 3.
37 Service în legatură cu produsele din clasele
1 şi 3.
39 Transport, depozitare şi livrare în legatură
cu produsele din clasele 1 şi 3.
42 Cercetarea ştiinţifică, proiectare, testare şi
evaluare, consultanţă tehnică în legatură cu
produsele din clasele 1 şi 3.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03028
(151) 29/04/2014
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

PRODAL

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:030717; 240902;

240905; 270501; 270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03038
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Zi de zi fă ceva pentru inima ta !

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03031
(151) 29/04/2014
(732) S.C. DOTRO TELECOM S.R.L.,

Str. Apusului nr.54, bl.48, sc. 1, et. 2,
ap. 12, sector 6, 062288, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03032
(151) 29/04/2014
(732) S.C. ROMEDICA LIFE S.R.L., Str.

Tîrgu Neamţ nr. 15-17, bl. A15, sc. 2,
ap. 18, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMEDICA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03039
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Doza optimă pentru protecţia inimii şi a
vaselor de sânge !

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03033
(151) 29/04/2014
(732) MARGINEAN VIRGILIU, Str.

Pasărea de Aur nr. 6, sector 6, 062136,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRADINA VERDE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03040
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Simplu, fără dureri de cap !

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03041
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Calmează durerile în gât şi reduce
simptomele tusei !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 29.04.2014

25

(210) M 2014 03042
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Dă voce românilor din 1963 !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03043
(151) 29/04/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Ameliorează rapid simptomele răcelii şi
gripei !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


