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Cereri M|rci publicate în data de 06/02/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00230
30/01/2014 S.C. ORVELL S.R.L. APA SPIRITULUI NOBIL

2 M 2014
00232

30/01/2014 S.C. ORVELL S.R.L. TRATAMENT IMPEDIO

3 M 2014
00233

30/01/2014 S.C. ORVELL S.R.L. TRATAMENT EQUILIBRIUM

4 M 2014
00234

30/01/2014 S.C. ORVELL S.R.L. AP{ RAR{ PENTRU SUFLETE ÔI
TRUPURI NOBILE

5 M 2014
00235

30/01/2014 S.C. ORVELL S.R.L. TRATAMENT ARDENS

6 M 2014
00253

30/01/2014 CRUCIOIU ALEXANDRA fitness for singers

7 M 2014
00563

30/01/2014 S.C. LIBRA INTERNET BANK
S.A.

eDepozit

8 M 2014
00568

30/01/2014 S.C. SERVICII EDILITARE
PAZA SI PROTECTIE RICIU
S.R.L.

PAZ{ PROTECÚIE RÎCIU

9 M 2014
00599

30/01/2014 DRAGOMIR DUMITRU PRONOSTICUL LUI MITICA

10 M 2014
00600

30/01/2014 DRAGOMIR DUMITRU PRONOSPORTUL LUI MITICA

11 M 2014
00601

30/01/2014 DRAGOMIR DUMITRU LIGA LU' HOPA-MITICA

12 M 2014
00602

30/01/2014 DRAGOMIR DUMITRU ORACOLUL DE LA BALCEÔTI

13 M 2014
00603

30/01/2014 DRAGOMIR DUMITRU ORACOLUL MITIC{

14 M 2014
00604

30/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ÔIRKETI

HOME PLUS

15 M 2014
00605

30/01/2014 MOCANU LARISA SUPERMIX ARTICULAÚII

16 M 2014
00606

30/01/2014 S.C. PRO TV S.A. DE 3 X FEMEIE

17 M 2014
00607

30/01/2014 CUJBA VASILICA FLORIN FUSION SPORTS

18 M 2014
00608

30/01/2014 S.C. STERA CHEMICALS S.R.L. stera chemicals
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19 M 2014
00609

30/01/2014 GAINUSA MIHAI ALEXANDRU TOCANITA DE GAZETE

20 M 2014
00610

30/01/2014 OFFICE SECURITY S.R.L. OFFICE SECURITY

21 M 2014
00612

30/01/2014 CALIN JILAVU 247 Servicii Integrate

22 M 2014
00613

30/01/2014 MEGACHIM AD LIFESTYLE

23 M 2014
00614

30/01/2014 S.C. EUROFOAM S.R.L. Conforta de vis

24 M 2014
00615

30/01/2014 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

CENZURAT!

25 M 2014
00616

30/01/2014 ORZAC SORIN SIMION TVMM

26 M 2014
00617

30/01/2014 S.C. BEVITECH S.R.L. BEVISTAB

27 M 2014
00618

30/01/2014 S.C. ALDRA REM S.R.L. ALPHAVILLE

28 M 2014
00619

30/01/2014 S.C. LOGICAD SOLUTIONS
S.R.L.

LOGICAD

29 M 2014
00620

30/01/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA Mibebito

30 M 2014
00621

30/01/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA Laviva

31 M 2014
00622

30/01/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA Miofresh

32 M 2014
00623

30/01/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA Alley
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(210) M 2014 00253
(151) 30/01/2014
(732) CRUCIOIU ALEXANDRA, Str.

Tampa nr. 1, bl. 1B, ap. 48, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

fitness for singers

(591) Culori revendicate:roz, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020109; 020123;

020323; 241711; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00230
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

APA SPIRITULUI NOBIL

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

5 Preparate terapeutice pentru băi;săruri
pentru băi cu apă minerală; capsule pentru
medicamente; capsule pentru uz farmaceutic;
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei;

băuturi medicinale; ceaiuri din plante pentru
uz medicinal; ierbicide; ierburi medicinale;
ierburi pentru uz medicinal; băuturi
medicinale; ierburi medicinale; infuzii
medicinale; ceai medicinal; medicamente
pentru uz stomatologic; suplimente alimentare
pe bază de minerale; săruri de apă minerală;
ape minerale pentru uz medicinal; mentă
pentru uz farmaceutic; nămol pentru băi;
nămol medicinal; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; apă de mare
pentru băi medicinale; apă termală; ape
minerale pentru uz medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai; ceai cu gheaţă;
ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Apă gazoasă; preparate pentru fabricareade
apă gazoasă; băuturi non-alcoolice; apă de
Lithia; apă minerală (băuturi); preparate
pentru fabricare de apă minerală; apă
carbogazoasă; apă minerală; apă de masă;
sifon (băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00232
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TRATAMENT IMPEDIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate terapeutice pentru băi;săruri
pentru băi cu apă minerală; capsule pentru
medicamente; capsule pentru uz farmaceutic;
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei;
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băuturi medicinale; ceaiuri din plante pentru
uz medicinal; ierbicide; ierburi medicinale;
ierburi pentru uz medicinal; băuturi
medicinale; ierburi medicinale; infuzii
medicinale; ceai medicinal; medicamente
pentru uz stomatologic; suplimente alimentare
pe bază de minerale; săruri de apă minerală;
ape minerale pentru uz medicinal; mentă
pentru uz farmaceutic; nămol pentru băi;
nămol medicinal; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; apă de mare
pentru băi medicinale; apă termală; ape
minerale pentru uz medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai; ceai cu gheaţă;
ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Apă gazoasă; preparate pentru fabricareade
apă gazoasă; băuturi non-alcoolice; apă de
Lithia; apă minerală (băuturi); preparate
pentru fabricare de apă minerală; apă
carbogazoasă; apă minerală; apă de masă;
sifon (băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00233
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TRATAMENT EQUILIBRIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate terapeutice pentru băi;săruri
pentru băi cu apă minerală; capsule pentru
medicamente; capsule pentru uz farmaceutic;
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei;
băuturi medicinale; ceaiuri din plante pentru

uz medicinal; ierbicide; ierburi medicinale;
ierburi pentru uz medicinal; băuturi
medicinale; ierburi medicinale; infuzii
medicinale; ceai medicinal; medicamente
pentru uz stomatologic; suplimente alimentare
pe bază de minerale; săruri de apă minerală;
ape minerale pentru uz medicinal; mentă
pentru uz farmaceutic; nămol pentru băi;
nămol medicinal; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; apă de mare
pentru băi medicinale; apă termală; ape
minerale pentru uz medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai; ceai cu gheaţă;
ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Apă gazoasă; preparate pentru fabricareade
apă gazoasă; băuturi non-alcoolice; apă de
Lithia; apă minerală (băuturi); preparate
pentru fabricare de apă minerală; apă
carbogazoasă; apă minerală; apă de masă;
sifon (băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00234
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

APĂ RARĂ PENTRU SUFLETE ŞI
TRUPURI NOBILE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate terapeutice pentru băi;săruri
pentru băi cu apă minerală; capsule pentru
medicamente; capsule pentru uz farmaceutic;
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei;
băuturi medicinale; ceaiuri din plante pentru
uz medicinal; ierbicide; ierburi medicinale;
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ierburi pentru uz medicinal; băuturi
medicinale; ierburi medicinale; infuzii
medicinale; ceai medicinal; medicamente
pentru uz stomatologic; suplimente alimentare
pe bază de minerale; săruri de apă minerală;
ape minerale pentru uz medicinal; mentă
pentru uz farmaceutic; nămol pentru băi;
nămol medicinal; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; apă de mare
pentru băi medicinale; apă termală; ape
minerale pentru uz medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai; ceai cu gheaţă;
ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Apă gazoasă; preparate pentru fabricareade
apă gazoasă; băuturi non-alcoolice; apă de
Lithia; apă minerală (băuturi); preparate
pentru fabricare de apă minerală; apă
carbogazoasă; apă minerală; apă de masă;
sifon (băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00235
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TRATAMENT ARDENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate terapeutice pentru băi;săruri
pentru băi cu apă minerală; capsule pentru
medicamente; capsule pentru uz farmaceutic;
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei;
băuturi medicinale; ceaiuri din plante pentru
uz medicinal; ierbicide; ierburi medicinale;
ierburi pentru uz medicinal; băuturi

medicinale; ierburi medicinale; infuzii
medicinale; ceai medicinal; medicamente
pentru uz stomatologic; suplimente alimentare
pe bază de minerale; săruri de apă minerală;
ape minerale pentru uz medicinal; mentă
pentru uz farmaceutic; nămol pentru băi;
nămol medicinal; săruri pentru băi cu apă
minerală; săruri de apă minerală; apă de mare
pentru băi medicinale; apă termală; ape
minerale pentru uz medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai; ceai cu gheaţă;
ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Apă gazoasă; preparate pentru fabricareade
apă gazoasă; băuturi non-alcoolice; apă de
Lithia; apă minerală (băuturi); preparate
pentru fabricare de apă minerală; apă
carbogazoasă; apă minerală; apă de masă;
sifon (băutură).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00563
(151) 30/01/2014
(732) S.C. LIBRA INTERNET BANK

S.A., Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2,
020797, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eDepozit

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00568
(151) 30/01/2014
(732) S.C. SERVICII EDILITARE PAZA

SI PROTECTIE RICIU S.R.L., Str.
Gheorghe Şincai nr. 70, Jud. Mureş,
547485, RÎCIU ROMANIA 

(540)

PAZĂ PROTECŢIE RÎCIU

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 070101;

260118; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Dispecerat de monitorizare a sistemelor de
alarmare şi intervenţie.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor precum şi consultanţă în domeniu;
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi
valori importantre.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00599
(151) 30/01/2014
(732) DRAGOMIR DUMITRU, Str. Aron

Cotrus, nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRONOSTICUL LUI MITICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00600
(151) 30/01/2014
(732) DRAGOMIR DUMITRU, Str. Aron

Cotrus, nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRONOSPORTUL LUI MITICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
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pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00601
(151) 30/01/2014
(732) DRAGOMIR DUMITRU, Str. Aron

Cotrus, nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIGA LU' HOPA-MITICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00602
(151) 30/01/2014
(732) DRAGOMIR DUMITRU, Str. Aron

Cotrus, nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORACOLUL DE LA BALCEŞTI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00603
(151) 30/01/2014
(732) DRAGOMIR DUMITRU, Str. Aron

Cotrus, nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORACOLUL MITICĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00604
(151) 30/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, Tem
Otoyolu Uzeri, Tekstilkent Koza
Plaza, B Blok, Kat:31, No:118,, ,
Esenler-Istanbul TURCIA 

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

(540)

HOME PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înalbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; alimente
dietetice şi substanţe adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide.
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 artisi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00612
(151) 30/01/2014
(732) CALIN JILAVU, B-dul Iuliu Maniu

nr. 7, et. 2, sector 6, 061072,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

247 Servicii Integrate

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
  
(531) Clasificare Viena:020125; 090721;

270508; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00605
(151) 30/01/2014
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPERMIX ARTICULAŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr,
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente dezinfectante, produse
pentru distrugerea dăunatorilor.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.
38 Telecomunicaţii.
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 00613
(151) 30/01/2014
(732) MEGACHIM AD, 123 Lipnik Str.,

7000, Russe BULGARIA 
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

LIFESTYLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Substanţe pentru înlăturarea lacurilor şi
vopselelor; diluanţi pentru lacuri şi răşini;
coloranţi chimici pentru email şi sticlă;
produse chimice de uz industrial pentru
avivarea culorilor; conservanţi pentru beton,
gresie, ziduri de chirpici sau piatră, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor; produse
chimice folosite la prevenirea condensării;
substanţe chimice pentru prevenirea formării
de igrasie; produse pentru încleiere; antigeluri;
lichide de frână; alcool etilic; produse chimice
pentru tăbăcirea pieilor; agenţi de decapare a
metalelor; glazuri pentru ceramică; soluţii
pentru îndepărtarea tapetului.
2 Vopsele; vopsele pentru ceramică; vopsele
pentru piele şi pantofi; coloranţi pentru
alimente; lacuri; vopsea email; glazuri
(vopsele, lacuri); grunduri; produse de
lustruit; substanţe de protecţie contra ruginii şi
contra deteriorării lemnului; uleiuri şi grăsimi
contra ruginii; substanţe de conservare contra
ruginii; coloranţi, inclusiv pentru produse
alimentare; negru de fum (pigment); oxid de
zinc (pigment);masicot; pigmenţi; decapanţi;
diluanţi pentru vopsele şi lacuri; lianţi pentru
vopsele; cerneluri tipografice şi pentru piele;
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare; răşini
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naturale neprelucrate; răşină-gumă; răşini
naturale (materie prima); masticuri (răşină
naturală); metale sub formă de foiţe şi sub
formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
9 Substanţe pentru inlăturarea lacurilor şi
vopselelor; diluanţi pentru lacuri şi răşini;
coloranţi chimici pentru email şi sticlă;
produse chimice de uz industrial pentru
avivarea culorilor; conservanţi pentru beton,
gresie, ziduri de chirpici sau piatră, cu
excepţia vopselelor şi uleiurilor; produse
chimice folosite la prevenirea condensării;
substanţe chimice pentru prevenirea formării
de igrasie; lichide de frână; alcool etilic;
produse chimice pentru tăbăcirea pieilor;
agenţi de decapare a metalelor; glazuri pentru
ceramică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00614
(151) 30/01/2014
(732) S.C. EUROFOAM S.R.L., Str. Gării

nr. 13, judeţul Sibiu, 557260,
SELIMBAR ROMANIA 

(540)

Conforta de vis

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
orange

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau din
material plastic.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00606
(151) 30/01/2014
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DE 3 X FEMEIE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
periodice, reviste, albume, cataloage, pliante,
broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri;
organizare de spectacole, petreceri,
evenimente.
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42 Servicii de creare şi intretinere de site web
şi pagina de facebook.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00608
(151) 30/01/2014
(732) S.C. STERA CHEMICALS S.R.L.,

Şos. Giurgiului 292, Jud. Ilfov,
077120,  COMUNA JILAVA
ROMANIA 

(540)

stera chemicals

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contradeteriorării
lemnului, materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00615
(151) 30/01/2014
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CENZURAT!

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260118;

260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Editarea de publicaţii.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
exploatarea a publicaţiilor, inclusiv a celor
electronice on-line nedescărcabile; servicii de
publicare a publicaţiilor online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00616
(151) 30/01/2014
(732) ORZAC SORIN SIMION, Str.

Industriei nr. 3, judeţul Maramureş,
430324, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

TVMM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00617
(151) 30/01/2014
(732) S.C. BEVITECH S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 131, bl. T2C, sc. 1,
parter, ap. 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BEVISTAB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate elaborării
vinurilor, băuturilor alcoolice şi nealcolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00618
(151) 30/01/2014
(732) S.C. ALDRA REM S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 44, Biroul 3, judeţul
Braşov, , BRAŞOV 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)

ALPHAVILLE

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidenţiale; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
împrumuturi imobiliare; servicii de achiziţii
imobiliare; servicii privind afaceri imobiliare;
servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare; servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare; servicii de consultanţă privind
proprietăţile imobiliare; servicii de proiectare
privind proprietăţile imobiliare; servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare; servicii de
administrare de bunuri imobiliare; servicii
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financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile; servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale; servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare;
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare; servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare; servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare; servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare;
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare; servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor; servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor
imobiliare; servicii de asigurări în domeniul
proprietăţilor imobiliare; servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare; servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare;
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare; servicii de finanţare
privind dezvoltarea proprietăţilor imobiliare;
administrare de clădiri cu apartamente;
închirieri de apartamente şi birouri; închirieri
de apartamente; închirieri de locuinţe
(apartamente); finanţare imobiliară; investiţii
imobiliare; gestiunea imobilelor; consultanţă
imobi l iară ;  dezvoltăr i  imobi l iare;
managementul proprietăţilor imobiliare;
multiproprietăţi în domeniul imobiliar;
planificare imobiliară (activităţi financiare). 
37 Construcţii;construcţie de clădiri de
apartamente; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00619
(151) 30/01/2014
(732) S.C. LOGICAD SOLUTIONS

S.R.L., Str. Burebista nr. 9, judeţul
Neamţ, 610035, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

LOGICAD

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

290103;  
(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 alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
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maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00607
(151) 30/01/2014
(732) CUJBA VASILICA FLORIN, Bd.

Dimitrie Cantemir nr. 23, bl. 4, sc. 3,
ap. 89, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUSION SPORTS

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00609
(151) 30/01/2014
(732) GAINUSA MIHAI ALEXANDRU,

Str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 33, sector
5, 050677, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TOCANITA DE GAZETE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00620
(151) 30/01/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

Mibebito

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00621
(151) 30/01/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

Laviva

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru

distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00622
(151) 30/01/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

Miofresh

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00623
(151) 30/01/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

Alley
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00610
(151) 30/01/2014
(732) OFFICE SECURITY S.R.L., Str.

Prepelicarului, nr. 25, sector 5,
052622, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OFFICE SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09213
(151) 29/10/2004
(732) TEAVANA CORPORATION, 3630

Peachtree Road NE, Suite 1480,
30326, GEORGIA S.U.A. ATLANTA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREÔTI

(540)

Teavana

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Magazine de vânzare cu am|nuntul Õi
servicii de comand| prin poÕt| privind ceaiuri,
accesorii ceai, produse de patiserie, aparate
electrice Õi neelectrice, articole de menaj,
sticl|rie, cadouri Õi accesorii de cadouri,
farfurii, boluri, recipient de depozitare,
îmbr|c|minte, lumân|ri, înregistr|ri muzicale
Õi c|rÛi.

˜˜˜˜˜˜˜


