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Cereri M|rci publicate în data de 05/06/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03729
29/05/2014 CIUC{ LIVIU-BOGDAN P{TRUNJAD{

2 M 2014
03752

29/05/2014 S.C. S INDICATE GROUP
S.R.L.

Gelatissimo

3 M 2014
03769

29/05/2014 S.C. ÔENEL TEX S.R.L. ÔENEL

4 M 2014
03770

29/05/2014 S.C. ÔENEL TEX S.R.L. SENTEXSIBIU

5 M 2014
03771

29/05/2014 S.C. POLICOLOR S.A. Policolor PROXILIN

6 M 2014
03772

29/05/2014 TIORON ALEXANDRU ADRIAN Sara Residence

7 M 2014
03773

29/05/2014 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

MORTOX

8 M 2014
03774

29/05/2014 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

MONTOX

9 M 2014
03775

29/05/2014 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

MOTTOX

10 M 2014
03776

29/05/2014 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. EVOQUE

11 M 2014
03777

29/05/2014 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. ONE TOX

12 M 2014
03778

29/05/2014 ASOCIATIA ABSOLUTE
SCHOOL

ABSOLUTE TRAINING

13 M 2014
03779

29/05/2014 S.C. BEST TREND MEDIA
S.R.L.

PERFORMANÚ{ Ôl AGRICULTUR{

14 M 2014
03780

29/05/2014 GRECU IONUT websea

15 M 2014
03781

29/05/2014 BADAN DRAGOS NICOLAE KATHODE
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(0) (210) (151) (732) (540)
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16 M 2014
03782

29/05/2014 S.C. NEWS DESK MEDIA S.R.L. Editura Cununi de stele

17 M 2014
03783

29/05/2014 S.C. ELIX SOFTWARE S.R.L. Amaryl WELLNESS & SPA

18 M 2014
03784

29/05/2014 S.C. SECURE LINE
CORPORATION S.R.L.

secure line keep your
communications private

19 M 2014
03785

29/05/2014 ASOCIATIA ABSOLUTE
SCHOOL

ABSOLUTE LEARNING

20 M 2014
03786

29/05/2014 ONE DOWNTOWN
PROPERTIES S.A.

one DOWNTOWN PROPERTIES

21 M 2014
03787

29/05/2014 CRETU ALEXANDRU
MAXIMILIAN

M madison

22 M 2014
03788

29/05/2014 MATEÔAN DANIELA-ELENA MedicAlert

23 M 2014
03789

29/05/2014 ARAMIA DESIGN SRL-D daSHOP

24 M 2014
03790

29/05/2014 CARREFOUR (societe
anonyme)

Supeco Economii în fiecare zi!

25 M 2014
03791

29/05/2014 S.C. CHARMANT ART S.R.L. Avantgard Art arts & crafts virtual
gallery

26 M 2014
03792

29/05/2014 S.C. DD PROMOTERM S.R.L. AVANSYS

27 M 2014
03793

29/05/2014 S.C. TERAPIA S.A. AXABAL

28 M 2014
03794

29/05/2014 S.C. TERAPIA S.A. ZOLSEY

29 M 2014
03795

29/05/2014 S.C. TERAPIA S.A. ELOXEN

30 M 2014
03796

29/05/2014 S.C. EDNA REAL ESTATE
CONSULTING S.R.L.

EDNA IMOBILIARE

31 M 2014
03797

29/05/2014 VASILE RADU BENONE

32 M 2014
03798

29/05/2014 RADUT LEONARD Body Mind Spirit

33 M 2014
03799

29/05/2014 CHIRIAC CRISTINA LEAD MAGAZINE
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34 M 2014
03800

29/05/2014 CHIRIAC CRISTINA Asociatia Nationala a Antreprenorilor

35 M 2014
03801

29/05/2014 MOREANU DANIEL Legal Thinking for the Future

36 M 2014
03802

29/05/2014 S.C. DONA S.R.L. moara Maria din grij| pentru calitate

37 M 2014
03803

29/05/2014 S.C. DONA S.R.L. din grij| pentru calitate
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(210) M 2014 03729
(151) 29/05/2014
(732) CIUCĂ LIVIU-BOGDAN, Aleea

Şcolii nr. 2, Jud. Galaţi, 800042,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

PĂTRUNJADĂ
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03752
(151) 29/05/2014
(732) S.C. S INDICATE GROUP S.R.L.,

Str. Prof. Daniel Barcianu nr. 20,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

Gelatissimo

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290101;  

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

35 Regruparea diverselor produse, în folosul
terţilor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorului să le vadă şi să le
cumpere, comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03788
(151) 29/05/2014
(732) MATEŞAN DANIELA-ELENA,

Bld. Eroilor de la Tisa nr. 29, ap. 1,
Jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A  T U D O R
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

MedicAlert
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 daunatorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03769
(151) 29/05/2014
(732) S.C. ŞENEL TEX S.R.L., Str. Lt.

Petre Negulescu nr. 43, camera 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞENEL

(591) Culori revendicate:verde, negru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03770
(151) 29/05/2014
(732) S.C. ŞENEL TEX S.R.L., Str. Lt.

Petre Negulescu nr. 43, camera 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SENTEXSIBIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03787
(151) 29/05/2014
(732) C R E T U  A L E X A N D R U

MAXIMILIAN, Şos. Bucium, nr. 22,
bl. 2, et. 2, ap. 5, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03771
(151) 29/05/2014
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Policolor PROXILIN

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260406; 270501;

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

clase:
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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 03796
(151) 29/05/2014
(732) S.C. EDNA REAL ESTATE

CONSULTING S.R.L., Str. I. C.
Brătianu nr. 35, ap. 34, sector 3, ++,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

EDNA IMOBILIARE
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270501;

270507;  
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03798
(151) 29/05/2014
(732) RADUT LEONARD, Calea Ferentari

nr. 20, bl. 126, sc. A, et. 5, ap. 19,
sector 5, 051854, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Body Mind Spirit

 
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270501;  
(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.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03799
(151) 29/05/2014
(732) CHIRIAC CRISTINA, Str. Popa

Petre nr. 45, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEAD MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03800
(151) 29/05/2014
(732) CHIRIAC CRISTINA, Str. Popa

Petre nr. 45, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociatia Nationala a Antreprenorilor
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03801
(151) 29/05/2014
(732) MOREANU DANIEL, Str. Elena

Caragiani, nr. 11, bl. 2H, sc. 1, et. 3,
ap.  15,  sector 1,  014211,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Legal Thinking for the Future
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03802
(151) 29/05/2014
(732) S.C. DONA S.R.L., Str. Gladiolelor

nr. 6, judeţul Ialomiţa, , COCORA
ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

moara Maria din grijă pentru calitate

(591) Culori revendicate:roşu închis,
cărămiziu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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

clase:
30 Făină, preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; seminţe, hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03803
(151) 29/05/2014
(732) S.C. DONA S.R.L., Str. Gladiolelor

nr. 6, judeţul Ialomiţa, , COCORA
ROMANIA 

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Str. Gheorghe Ştefan
nr. 32, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

din grijă pentru calitate

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:020301; 050702;

260104; 260114; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; seminţe, hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03772
(151) 29/05/2014
(732) TIORON ALEXANDRU ADRIAN,

Str. Trapezului nr. 20A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sara Residence

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru ciel, verde deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03789
(151) 29/05/2014
(732) ARAMIA DESIGN SRL-D, Jud.

Vrancea, 627220, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

daSHOP

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri, maro
  
(531) Clasificare Viena:200702; 260105;

260108; 270512; 290114;  
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(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03773
(151) 29/05/2014
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, Prelungirea Ghencea nr.
46C, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MORTOX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, insecticide, spray insecticid,
hârtie cu insecticid contra moliilor, pastile de
ţânţari, beţişoare anti-ţânţari.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor şi
articolelor pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticidelor, pastilelor de ţânţari,
beţişoarelor anti-ţânţari, hârtiei cu insecticid
contra moliilor, spray-ului insecticid (cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând

consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03774
(151) 29/05/2014
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, Prelungirea Ghencea nr.
46C, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONTOX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, insecticide, spray insecticid,
hârtie cu insecticid contra moliilor, pastile de
ţânţari, beţişoare anti-ţânţari.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor şi
articolelor pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticidelor, pastilelor de ţânţari,
beţişoarelor anti-ţânţari, hârtiei cu insecticid
contra moliilor, spray-ului insecticid (cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci inregistrate in data de
29/05/2014

11

(210) M 2014 03791
(151) 29/05/2014
(732) S.C. CHARMANT ART S.R.L., Str.

Vlad Ţepeş, bl. 9A, sc. C, ap. 5, Jud.
Teleorman, , ZIMNICEA ROMANIA

(540)

Avantgard Art arts & crafts virtual
gallery

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020904;

290115;  
(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 03790
(151) 29/05/2014
(732) CARREFOUR (societe anonyme),

33 Avenue Emile Zola, 92100,
BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANTA 

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

(540)

Supeco Economii în fiecare zi!

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260410; 260725;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
publicitate directă prin poştă (broşuri,
prospecte, materiale tipărite, monstre);
consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor comerciale; asistenţă în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi industriale
sau comerciale; asistenţă în exploatarea sau
conducerea centrelor de afaceri; contabilitate;
gestionarea de fişiere informatice; organizarea
de expoziţii în scop comercial şi de
publicitate; publicitate online prin intermediul
unei reţele informatice; închiriere de timp
publicitar prin orice mijloace de comunicare;
publicarea de texte publicitare; închiriere de
spaţiu publicitar; difuzare de anunţuri
publicitare; relaţii publice; organizarea şi
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gestionarea de operaţiuni comerciale pentru a
obţine fidelizarea clienţilor; promovarea
vânzărilor (pentru terţi); regruparea, pentru
altii, a produselor multimedia, de calculator,
audiovizuale, de telefonie, muzicale şi a
materialelor fotografice, produse de
imprimerie, articole de papetărie, cărţi,
produse pentru activităţi artistice şi culturale,
şi anume vopsele, coloranţi, vernisuri, lacuri,
hârtie şi carton (neterminat, semi-finisat sau
pentru papetărie sau pentru imprimare),
rechizite scolare (papetărie), materiale de
scris, instrumente de scris, materiale de desen,
instrumente de desen, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), materiale de instruire
şi didactice (cu excepţia aparatelor), materiale
de modelare, tusiere (inking pads), plăci
pentru sabloane (stencil plates), abtibilduri
(decalcomanii), articole pentru legatarii,
fotografii, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, materiale plastice pentru ambalaj, şi
anume pungi, săculeti, plicuri, pungi de plastic
pentru ambalat, folii cu bule de aer din
material plastic pentru împachetare sau
ambalare, caractere tipografice, clişee
tipografice, albume, felicitari muzicale,
invitatii (articole de papetărie), feţe de masă,
din hârtie, jocuri şi jucării, produse pentru
intretinere a casei şi renovare, produse pentru
decorarea interioara a casei, şi anume
materiale textile şi produse textile, şi anume
lenjerie de baie (cu excepţia îmbracamintei),
lenjerie de pat, lenjerie de casa, feţe de masă,
de textile, perdele, draperii din materiale
textile sau plastic, jaluzele din materiale
textile, tapete din materiale textile, materiale
textile netesute, huse de protecţie pentru
mobilă, perne (cu excepţia pernelor medicale
şi pernelor incalzite), huse pentru perne,
acoperitoare de mobilier din materiale textile,

acoperitoare de pat şi de masă, bare pentru
perdele şi inele, cârlige pentru perdele, role
pentru perdele, cordoane pentru perdele, sine
pentru perdele, bare din metal pentru perdele,
piese terminale şi suporturi pentru bare pentru
perdele, nu din metal, mânere de usi, nu din
metal şi butoane, nu din metal, pentru
mobilier, dantele şi broderii, panglici, snururi
pentru perdele, suporturi pentru perdele, nu
din materiale textile, covoare şi mochete, rame
pentru tablouri, fotografii, autocolante,
oglinzi, obiecte decorative din lemn, ipsos sau
plastic, mobile (obiecte pentru decorare), cutii
din lemn sau din plastic, lumânari, candelabre
(sfesnice), ceramica, vesela de menaj, vaze, nu
din metale preţioase, vase, ghivece şi capace
pentru ghivece de flori, nu din hârtie, statui şi
statuete din porţelan, teracota sau sticlă,
fântâni, flori uscate pentru decor, aparate de
iluminat, abajururi, suporturi pentru abajururi,
vopsele şi lacuri, coloranti, vernisuri,
acoperitoare de suprafata, produse pentru
decorarea exterioara a casei, şi anume terase,
pardoseala, parasolare, ceramica, ghivece,
jardiniere, capace pentru ghivece de flori, nu
din hârtie, cutii de flori, boluri, jgheaburi,
statui şi statuete din piatra, beton sau lut ars
(terra cotta), fântâni, piscine, suporturi de
plante, aparate de iluminat, grilaje, arcade,
produse pentru grădină, pentru grădinărit şi
pentru activităţi în aer liber, şi anume cadre,
slide-uri, aparate de gimnastică, leagane,
cosuri de baschet, piscine pentru înot, spa-uri,
jacuzzi, cutii de nisip, casute (maisonettes),
bare pentru gimnastică, plase alpinism, statii
de jocuri, carcase de aparate din lemn,
trambuline, jocuri în aer liber, cosuri (creels),
echipamente şi seturi de camping, articole de
gimnastică şi de sport, produse electrice de uz
casnic (mici şi mari), mobilier de uz casnic
(interior şi exterior), aparate pentru iluminare,
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ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, lenjerie, textile şi produse textile,
articole mici din metal, produse DIY, unelte,
produse pentru maşini şi biciclete,
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul, bagaje, marochinarie, produse
alimentare şi băuturi, produse de igienă şi
frumusete, produse de îngrijire a copiilor,
produse parafarmaceutice, bijuterii,
instrumente de ceasornicărie, produse pentru
animale, permitând clientilor să vadă, să
selecteze şi să cumpere aceste bunuri
convenabil; prezentare de produse prin orice
mijloc de comunicatie pentru vânzarea cu
amanuntul; vânzarea cu amanuntul intr-un
supermarket sau hypermarket a tuturor
produselor mentionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03775
(151) 29/05/2014
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, Prelungirea Ghencea nr.
46C, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOTTOX

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

5 Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, insecticide, spray insecticid,
hârtie cu insecticid contra moliilor, pastile de
ţânţari, beţişoare anti-ţânţari.
35 Servicii de import, export, publicitate,
regruparea în avantajul terţilor a produselor şi
articolelor pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticidelor, pastilelor de ţânţari,
beţişoarelor anti-ţânţari, hârtiei cu insecticid
contra moliilor, spray-ului insecticid (cu

excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03776
(151) 29/05/2014
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
3 Spray mobilă, silicon auto, beţişoare de
urechi, dischete demachiante, uleiuri esenţiale,
produse pentru toaletă, preparate pentru
curaţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate şi tratamente pentru păr, vopsea de
păr, farduri, creme cosmetice, preparate
autobronzante, loţiuni solare, loţiuni tonice,
lac de unghii, produse pentru îndepărtarea
lacului de pe unghii, cosmetice, deodorant de
uz personal, spumă de păr, fixativ de păr,
spumă de ras, produse de curăţat, săpunuri şi
geluri, parfumerie, loţiuni pentru păr, produse
pentru îngrijirea dinţilor, trusă cosmetică.
5 Spray (odorizant) de cameră şi rezervă
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pentru aparat de cameră. 
21 Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
perii cosmetice, spatule cosmetice, recipiente
pentru cosmetice (cuprinse în această clasă).
35 Servicii de import, export, publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: rezervă aparat camera, spray
(odorizant) cameră, spray mobilă, silicon auto,
beţişoare de urechi, dischete demachiante,
uleiuri esenţiale, produse pentru toaletă,
preparate pentru curaţarea şi îngrijirea
corpului, preparate pentru baie, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate şi tratamente
pentru păr, vopsea de păr, farduri, creme
cosmetice, preparate autobronzante, loţiuni
solare, loţiuni tonice, lac de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii,
cosmetice, deodorant, spumă de păr, fixativ de
păr, spumă de ras, produse de curăţat,
săpunuri şi geluri, parfumerie, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijire dinţilor,
aplicatoare cosmetice, cosmetice (ustensile),
perii cosmetice, spatule cosmetice, recipiente
pentru cosmetice, trusă pentru cosmetice, (cu
xceptia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03792
(151) 29/05/2014
(732) S.C. DD PROMOTERM S.R.L., Str.

C. A. Rosetti nr. 14, et. 2, ap. 6, sector
1, 010284, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AVANSYS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice.
35 Publicitate; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03793
(151) 29/05/2014
(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)

AXABAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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  dăună toare,  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produsele 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 03794
(151) 29/05/2014
(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)

ZOLSEY

 
(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  dăună toare,  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produsele 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 03795
(151) 29/05/2014
(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)

ELOXEN

  
(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  dăună toare,  fungicide,
ierbicide.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produsele 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 03778
(151) 29/05/2014
(732) A S O C I A T I A  A B S O L U T E

SCHOOL, Aleea Fizicienilor nr. 19,
bl. 2B, sc. B, ap. 57, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ABSOLUTE TRAINING
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, pentru
educaţie învăţământ, în special materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale tipărite pentru instruire;
broşuri, cărţi.
35 Publicitate electronică.
38 Telecomunicaţii, în special transmitere de
informaţii (inclusiv pagini web), trimitere de
mesaje prin intermediul unui site web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizare de cursuri de pregătire în
institute de învăţământ; organizare de
activităţi şi programe didactice; evaluări
didactice pentru combaterea dificultăţilor de
învăţare; publicare de materiale didactice
educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03779
(151) 29/05/2014
(732) S.C. BEST TREND MEDIA S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. C,
et. 3, ap. 166, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PERFORMANŢĂ Şl AGRICULTURĂ

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

38 Transmiterea de programe (emisiuni) radio
şi tv; servicii media.
41 Producţia de programe (emisiuni) radio şi
tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03780
(151) 29/05/2014
(732) GRECU IONUT, Bdul. Alexandru

Lăpuşneanu nr. 75, bl. LV4, Judeţul
Constanţa, 900 605, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

websea

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03781
(151) 29/05/2014
(732) BADAN DRAGOS NICOLAE, Str.

Avram Iancu nr. 57, judeţul Braşov, ,
ZARNESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE RS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

KATHODE

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03782
(151) 29/05/2014
(732) S.C. NEWS DESK MEDIA S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bl. 60C, sc. 1,
et. 3, ap. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Editura Cununi de stele

(591) Culori revendicate:maro deschis
  
(531) Clasificare Viena:010105; 260113;

270508; 270511; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03777
(151) 29/05/2014
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONE TOX
  
(531) Clasificare Viena:241521; 270508;

270512; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse şi articole pentru distrugerea
dănătorilor, insecticide, spray insecticid, hârtie
cu insecticid contra molilor, pastie de ţânţari,
beţişoare anti-ţânţari. 
35 Servicii de import, export, publicitate,
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor şi articolelor pentru
distrugerea dăunătorilor, insecticidelor,
pastilelor de ţânţari, beţişoarelor anti-ţânţari,
hârtiei cu insecticid contra moliilor, spray-ului
insecticid (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03783
(151) 29/05/2014
(732) S.C. ELIX SOFTWARE S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 1, bl. S3, sc.A, et. 4, ap.
9, Cam. 1, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Amaryl WELLNESS & SPA

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501; 270507; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03784
(151) 29/05/2014
(732) S . C .  S E C U R E  L I N E

CORPORATION S.R.L., Str. Orzari
nr. 62, parter, Camera 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

secure line keep your communications
private

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:140523; 160111;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03785
(151) 29/05/2014
(732) A S O C I A T I A  A B S O L U T E

SCHOOL, Aleea Fizicienilor nr. 19,
bl. 2B, sc. B, ap. 57, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ABSOLUTE LEARNING
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, pentru
educaţie învăţământ, în special materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale tipărite pentru instruire;
broşuri, cărţi.
35 Publicitate electronică.
38 Telecomunicaţii, în special transmitere de
informaţii (inclusiv pagini web), trimitere de
mesaje prin intermediul unui site web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizare de cursuri de pregătire în
institute de învăţământ; organizare de
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activităţi şi programe didactice; evaluări
didactice pentru combaterea dificultăţilor de
învăţare; publicare de materiale didactice
educative.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03797
(151) 29/05/2014
(732) VASILE RADU BENONE, Str.

Căminului nr. 32, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Editare de texte scrise şi anume, texte
publicitare; editare de publicaţii.
41 Editare de texte scrise altele decât cele
publicitare; servicii de traducere lingvistică;
traducere şi interpretare; furnizarea şi
prestarea serviciilor de traducere; editare
video; editare muzicală; editare de film;
editare de fotografii; editare de filme
fotografice; editare de casete audio; servicii de
editare computerizată; publicare şi editare de
cărţi; recenzii de cărţi; servicii de editare şi
înregistrare muzicale; publicare de cărţi;

editare sau înregistrare de sunete şi imagini;
publicare de materiale tipărite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03786
(151) 29/05/2014
(732) ONE DOWNTOWN PROPERTIES

S.A., B-dul Dacia nr. 56, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

one DOWNTOWN PROPERTIES

(591) Culori revendicate:albastru indigo

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


