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Cereri Mărci publicate în data de 07/07/2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04127
30/06/2014 APILAND S.R.L. Tonic regal

2 M 2014
04128

30/06/2014 APILAND S.R.L. Tonicul apicultorului

3 M 2014
04370

30/06/2014 S.C. GENERAL BUSINESS
SYSTEM S.R.L.

FABI

4 M 2014
04472

30/06/2014 S.C. TOTALTRANS S.R.L. TTC TOTALTRANS

5 M 2014
04510

30/06/2014 AHMAD SINAN BADN

6 M 2014
04511

30/06/2014 S.C. IFANTIS ROMÂNIA S.A. BACON PLAKA

7 M 2014
04512

30/06/2014 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

Vanora HOME

8 M 2014
04513

30/06/2014 S.C. STYLE BAR CONSULTING
S.R.L.

La revue du cabaret

9 M 2014
04514

30/06/2014 S.C. STYLE BAR CONSULTING
S.R.L.

Mistique cabaret

10 M 2014
04515

30/06/2014 S.C. IATOM IMPACT S.R.L. iatom

11 M 2014
04516

30/06/2014 ORGANIZATIA PATRONALA A
PRODUCATORILOR DE BCA
DIN ROMANIA PRO BCA

PRO BCA - Termorelaxare BCA

12 M 2014
04517

30/06/2014 ASOCIAŢIA DE TURISM
MONTAN ALPINET

www.alpinet.org

13 M 2014
04518

30/06/2014 S.C. APSA AGRISTORE PRIME
SITE S.A.

de Soi LEGUME BUNE
ROMÂNEŞTI BUZĂU

14 M 2014
04519

30/06/2014 S.C. VERDON SOLUTION
S.R.L.

verdon.

15 M 2014
04520

30/06/2014 S.C. A.P.S.A. PARTNERS S.A. apsa partners

16 M 2014
04521

30/06/2014 S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. ASSIST Innovative Minds

17 M 2014
04522

30/06/2014 S.C. BOFONEL S.R.L. Bofonel AI GRIJA DE EL

18 M 2014
04523

30/06/2014 S.C. GLIGA COMPANIES S.A. COLINA TRANSYLVANIA
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19 M 2014
04524

30/06/2014 DORIN GROZA DRAC FACE MADE IN
TRANSILVANIA

20 M 2014
04525

30/06/2014 DORIN GROZA DRANKULA

21 M 2014
04526

30/06/2014 GHEMAN CRISTIAN orologer

22 M 2014
04527

30/06/2014 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
STICLA ARIESUL TURDA

STICLA ARIEŞUL TURDA

23 M 2014
04528

30/06/2014 CARUNTU RAMONA-CRISTINA CC CONTACaruntu

24 M 2014
04530

30/06/2014 NECHITA MIHAELA EST RADIO

25 M 2014
04531

30/06/2014 S.C. TRISTAR S.R.L. Diaspora Banking by BCF

26 M 2014
04533

30/06/2014 S.C. TRISTAR S.R.L. ELARA by Banca Comercială
Feroviară

27 M 2014
04534

30/06/2014 S.C. TRISTAR S.R.L. ELARA SIGNATURE by BCF

28 M 2014
04535

30/06/2014 S.C. TRISTAR S.R.L. ELARA by BCF

29 M 2014
04536

30/06/2014 INCD URBAN-INCERC URBAN INCD INCERC

30 M 2014
04537

30/06/2014 BIOSAN CENTER S.R.L. NUTRACENT elixir natural
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(210) M 2014 04127
(151) 30/06/2014
(732) APILAND S.R.L., B-dul. Unirii nr.

23, Jud. Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Tonic regal 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Lăptişor de matcă (de uz medical); produse
dietetice conţinând propolis şi/sau lăptişor de
matcă şi/sau miere de uz medical; extracte din
propolis (de uz medical).
29 Polen (preparat pentru alimentaţie).
30 Miere; propolis (pentru alimentaţia umană);
lăptişor de matcă (pentru alimentaţie umană de
uz medical).
31 Polen (materia prima), pastura (produs
apicol provenit din prelucrarea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
apicole (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04128
(151) 30/06/2014
(732) APILAND S.R.L., B-dul. Unirii nr.

23, Jud. Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Tonicul apicultorului

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

5 Lăptişor de matcă (de uz medical); produse

dietetice conţinând propolis şi/sau lăptişor de
matcă şi/sau miere de uz medical; extracte din
propolis (de uz medical).
29 Polen (preparat pentru alimentaţie).
30 Miere; propolis (pentru alimentaţia
umană); lăptişor de matcă (pentru alimentaţie
umană de uz medical).
31 Polen (materia prima), pastura (produs
apicol provenit din prelucrarea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor apicole (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04370
(151) 30/06/2014
(732) S.C. GENERAL BUSINESS

SYSTEM S.R.L., Str. Liveni nr. 43,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FABI

(591) Culori revendicate:verde închis
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a genţilor din piele, portofelelor din
piele, îmbrăcămintei şi încălţămintei din piele,
ceasurilor, accesoriilor diverse pentru genţi,
ochelarilor de soare (cu exceţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04472
(151) 30/06/2014
(732) S.C. TOTALTRANS S.R.L., Str.

Depozitare nr. 2, Jud. Prahova, 100300,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

TTC TOTALTRANS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

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

clase:
39 Transport de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04510
(151) 30/06/2014
(732) AHMAD SINAN, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3bis, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BADN 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulciuri; ouă; lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04511
(151) 30/06/2014
(732) S.C. IFANTIS ROMÂNIA S.A.,

Calea Bucureştilor nr. 301 B, Judeţul
Ilfov, *, OTOPENI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BACON PLAKA
  
(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 (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 04512
(151) 30/06/2014
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Vanora HOME
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04524
(151) 30/06/2014
(732) DORIN GROZA, B-dul 21

Decembrie nr. 135, Bl. M3, ap. 115,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

DRAC FACE MADE IN
TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu  
(531) Clasificare Viena:040521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04525
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(151) 30/06/2014
(732) DORIN GROZA, B-dul 21 Decembrie

nr. 135, Bl. M3, ap. 115, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

DRANKULA

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;

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

clase:
25 Îmbrăcaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04513
(151) 30/06/2014
(732) S.C. STYLE BAR CONSULTING

S.R.L., Str. Şelari nr. 9-11, et. 1, cam
38, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

La revue du cabaret

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04517

(151) 30/06/2014
(732) ASOCIAŢIA DE TURISM

MONTAN ALPINET, Calea
Călăraşilor nr. 173, bl. 42, sc. 4, ap.
112, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
Brâncuşi nr. 9, bl. D15, ap. 31
BUCUREŞTI

(540)

www.alpinet.org
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

roşu
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;

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

clase:
35 Publicitate (inclusiv publicitate online,
prin intermediul site-urilor de internet);
materiale publicitare, de marketing şi
reclamă; informaţii şi consiliere pentru
pasionaţii de turism montan; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
managementul fişierelor computerizate
(articole publicate pe website); căutare de
sponsorizare; scriere şi publicare de texte şi
materiale (inclusiv în format electronic)
privind turismul montan cu scop publicitar.
4 0  S e r v i c i i  d e  t i p ă r i r e ;
imprimarea/inscripţionare pe echipamente
sportive, hărţi, manuale.
41 Instruirea, educarea şi informarea
publicului privind turismul montan;
informaţii despre posibilitati de recreere la
munte şi facilitati existente; activităţi şi
competiţii sportive în legatura cu turismul
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montan; scriere şi publicare de texte şi
materiale (inclusiv în format electronic) privind
turismul montan.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04518
(151) 30/06/2014
(732) S.C. APSA AGRISTORE PRIME

SITE S.A., Bd. Regina Elisabeta nr.
7-9, et. 1, camera 25, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

de Soi LEGUME BUNE ROMÂNEŞTI
BUZĂU
(591) Culori revendicate:maro, roşu,

portocaliu, verde, galben, negru
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04519
(151) 30/06/2014
(732) S.C. VERDON SOLUTION S.R.L.,

Calea Surii Mici nr. 68, judeţul Sibiu,
550137, SIBIU ROMANIA 

(540)

verdon.
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru
conservarea alimentelor; tananţi; adezivi
folosiţi înindustrie.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
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materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele 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.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04520

(151) 30/06/2014
(732) S.C. A.P.S.A. PARTNERS S.A., Bd.

Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 1,
camera 32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

apsa partners

(591) Culori revendicate:maro, roşu,
portocaliu, verde, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;

270507; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
came, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi
grăsimi comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 30/06/2014

9

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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04521
(151) 30/06/2014
(732) S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L., str.

Tipografiei nr. 1, judeţul Suceava, 5800,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

ASSIST Innovative Minds
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi

calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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.
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 04522
(151) 30/06/2014
(732) S.C. BOFONEL S.R.L., Str. Topa

de  Cr i s  n r .  15 ,  Comuna
Vadu-Crişului, judeţul Bihor,
417618, TOPA DE CRIS ROMANIA

(540)

Bofonel AI GRIJA DE EL
(591) Culori revendicate:negru, roz

(pantone 213), maro (pantone 720 C),
alb

(531) Clasificare Viena:020919; 030106;
030108; 030116; 290114;  

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

6 Plăcuţe metalice pentru animale; plăcuţe de
identificare pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04523
(151) 30/06/2014
(732) S.C. GLIGA COMPANIES S.A., Str.

Pandurilor nr. 120, judeţul Mureş,
545300, REGHIN ROMANIA 

(540)

COLINA TRANSYLVANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04514
(151) 30/06/2014
(732) S.C. STYLE BAR CONSULTING

S.R.L., Str. Şelari nr. 9-11, et. 1, cam
38, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Mistique cabaret

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04526
(151) 30/06/2014
(732) GHEMAN CRISTIAN, Str. Aleea

Icar nr. 2, sc. F, ap. 6, Jud. Timiş,
300685, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

orologer

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie, şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04531
(151) 30/06/2014
(732) S.C. TRISTAR S.R.L., B-dul

Bucureştii Noi nr. 25B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul
Arad ARAD

(540)

Diaspora Banking by BCF

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

35 Publicitate inclusiv publicitate on-line
într-o reţea informatizată, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor,
consultanţă şi evaluarea afacerilor, prognoze
economice, studii de afaceri, evaluări,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 30/06/2014

11

servicii de expert în eficienţă, licitaţii, studii de
marketing, informaţii comerciale, informaţii
statistice, informaţii de afaceri, consultanţă în
afaceri, consultanţă în managementul şi
organizarea afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare şi gestionarea
lor, afaceri monetare şi servicii bancare;
consiliere, analize, expertize, estimări, evaluări,
verificări şi previziuni financiare (domeniul
asigurărilor, financiar, bancar şi imobiliar),
brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de
asigurări, brokeraj turistic, factoring, servicii de
schimb de titluri de valoare, investiţii de
capital, investiţii financiare, inclusiv
administrare şi consiliere cu privire la fonduri
de investiţii, servicii de fonduri indexate
negociabile la bursă şi servicii valutare, comerţ
valutar, inclusiv tranzacţii în valută şi schimb
valutar, servicii de creditare, servicii de
evaluare a riscurilor aferente creditelor, servicii
de intermediere de credite, acordare de credite
şi finanţări, verificare şi evaluări de credit,
investigaţii referitoare la credit, activităţi de
credit în rate, verificare şi emitere de plăţi,
operaţiuni şi tranzacţii financiare, bancare,
monetare şi de asigurări, servicii cu carduri de
credit şi debit, servicii de depunere în casete
valorice, depozite bancare valorice, încasare de
orice suport de plată, de creanţe, de orice titluri
de plată, finanţare de credite, finanţare de plăţi
la termen, finanţare de conturi clienţi,
împrumuturi garantate şi consiliere în materie
de împrumuturi, rezervări de proprietate,
servicii de garanţii, poliţe garantate cu active şi
hârtii de valoare; finanţarea plăţilor în rate,
finanţare de împrumuturi în rate şi credite,
asigurări sub formă de poliţe şi garanţii,
acordare de garanţii contra riscului de
insolvabilitate şi riscului de neplată, urmărire şi
recuperare de creanţe comerciale, împrumuturi
asigurate cu credit, emitere de angajamente de
garantare şi obligaţiuni, servicii bancare la

distanţă, servicii financiare şi bancare
one-line, consultanţă financiară, de asigurare,
de creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte emisiune de titluri, afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii; transmiterea de mesaje
şi  furnizarea de informaţii  prin
telecomunicaţii, servicii bancare la distanţă
care oferă posibilitatea de a obţine informaţii,
de a efectua operaţiuni bancare la distanţă şi
de a subscrie pentru anumite produse sau
servicii prin telefon, website sau e-mail.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04533
(151) 30/06/2014
(732) S.C. TRISTAR S.R.L., B-dul

Bucureştii Noi nr. 25B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul
Arad ARAD

(540)

ELARA by Banca Comercială Feroviară

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

35 Publicitate inclusiv publicitate on-line
într-o reţea informatizată, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor,
consultanţă şi evaluarea afacerilor, prognoze
economice, studii de afaceri, evaluări,
servicii de expert în eficienţă, licitaţii, studii
de marketing, informaţii comerciale,
informaţii statistice, informaţii de afaceri,
consultanţă în afaceri, consultanţă în
managementul şi organizarea afacerilor,
lucrări de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare şi gestionarea
lor, afaceri monetare şi servicii bancare;
consiliere, analize, expertize, estimări, evaluări,
verificări şi previziuni financiare (domeniul
asigurărilor, financiar, bancar şi imobiliar),
brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de
asigurări, brokeraj turistic, factoring, servicii de
schimb de titluri de valoare, investiţii de
capital, investiţii financiare, inclusiv
administrare şi consiliere cu privire la fonduri
de investiţii, servicii de fonduri indexate
negociabile la bursă şi servicii valutare, comerţ
valutar, inclusiv tranzacţii în valută şi schimb
valutar, servicii de creditare, servicii de
evaluare a riscurilor aferente creditelor, servicii
de intermediere de credite, acordare de credite
şi finanţări, verificare şi evaluări de credit,
investigaţii referitoare la credit, activităţi de
credit în rate, verificare şi emitere de plăţi,
operaţiuni şi tranzacţii financiare, bancare,
monetare şi de asigurări, servicii cu carduri de
credit şi debit, servicii de depunere în casete
valorice, depozite bancare valorice, încasare de
orice suport de plată, de creanţe, de orice titluri
de plată, finanţare de credite, finanţare de plăţi
la termen, finanţare de conturi clienţi,
împrumuturi garantate şi consiliere în materie
de împrumuturi, rezervări de proprietate,
servicii de garanţii, poliţe garantate cu active şi
hârtii de valoare; finanţarea plăţilor în rate,
finanţare de împrumuturi în rate şi credite,
asigurări sub formă de poliţe şi garanţii,
acordare de garanţii contra riscului de
insolvabilitate şi riscului de neplată, urmărire şi
recuperare de creanţe comerciale, împrumuturi
asigurate cu credit, emitere de angajamente de
garantare şi obligaţiuni, servicii bancare la
distanţă, servicii financiare şi bancare one-line,
consultanţă financiară, de asigurare, de
creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte emisiune de titluri, afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii; transmiterea de mesaje şi

furnizarea de informaţii prin telecomunicaţii,
servicii bancare la distanţă care oferă
posibilitatea de a obţine informaţii, de a
efectua operaţiuni bancare la distanţă şi de a
subscrie pentru anumite produse sau servicii
prin telefon, website sau e-mail.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04515
(151) 30/06/2014
(732) S.C. IATOM IMPACT S.R.L., Bd.

Chişinău nr. 15, bl. A4, et. 5, ap. 63,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

iatom
 
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de secretariat.
41 Servicii de traducere, subtitrare, educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04534
(151) 30/06/2014
(732) S.C. TRISTAR S.R.L., B-dul

Bucureştii Noi nr. 25B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

ELARA SIGNATURE by BCF
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate inclusiv publicitate on-line într-o
reţea informatizată, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, consultanţă şi
evaluarea afacerilor, prognoze economice,
studii de afaceri, evaluări, servicii de expert în
eficienţă, licitaţii, studii de marketing,
informaţii comerciale, informaţii statistice,
informaţii de afaceri, consultanţă în afaceri,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare şi gestionarea
lor, afaceri monetare şi servicii bancare;
consiliere, analize, expertize, estimări, evaluări,
verificări şi previziuni financiare (domeniul
asigurărilor, financiar, bancar şi imobiliar),
brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de
asigurări, brokeraj turistic, factoring, servicii de
schimb de titluri de valoare, investiţii de
capital, investiţii financiare, inclusiv
administrare şi consiliere cu privire la fonduri
de investiţii, servicii de fonduri indexate
negociabile la bursă şi servicii valutare, comerţ
valutar, inclusiv tranzacţii în valută şi schimb
valutar, servicii de creditare, servicii de
evaluare a riscurilor aferente creditelor, servicii
de intermediere de credite, acordare de credite

şi finanţări, verificare şi evaluări de credit,
investigaţii referitoare la credit, activităţi de
credit în rate, verificare şi emitere de plăţi,
operaţiuni şi tranzacţii financiare, bancare,
monetare şi de asigurări, servicii cu carduri
de credit şi debit, servicii de depunere în
casete valorice, depozite bancare valorice,
încasare de orice suport de plată, de creanţe,
de orice titluri de plată, finanţare de credite,
finanţare de plăţi la termen, finanţare de
conturi clienţi, împrumuturi garantate şi
consiliere în materie de împrumuturi,
rezervări de proprietate, servicii de garanţii,
poliţe garantate cu active şi hârtii de valoare;
finanţarea plăţilor în rate, finanţare de
împrumuturi în rate şi credite, asigurări sub
formă de poliţe şi garanţii, acordare de
garanţii contra riscului de insolvabilitate şi
riscului de neplată, urmărire şi recuperare de
creanţe comerciale, împrumuturi asigurate cu
credit, emitere de angajamente de garantare
şi obligaţiuni, servicii bancare la distanţă,
servicii financiare şi bancare one-line,
consultanţă financiară, de asigurare, de
creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte emisiune de titluri, afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii; transmiterea de mesaje
şi  furnizarea de informaţii prin
telecomunicaţii, servicii bancare la distanţă
care oferă posibilitatea de a obţine informaţii,
de a efectua operaţiuni bancare la distanţă şi
de a subscrie pentru anumite produse sau
servicii prin telefon, website sau e-mail.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04535
(151) 30/06/2014
(732) S.C. TRISTAR S.R.L., B-dul

Bucureştii Noi nr. 25B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

ELARA by BCF
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate inclusiv publicitate on-line într-o
reţea informatizată, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, consultanţă şi
evaluarea afacerilor, prognoze economice,
studii de afaceri, evaluări, servicii de expert în
eficienţă, licitaţii, studii de marketing,
informaţii comerciale, informaţii statistice,
informaţii de afaceri, consultanţă în afaceri,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare şi gestionarea
lor, afaceri monetare şi servicii bancare;
consiliere, analize, expertize, estimări, evaluări,
verificări şi previziuni financiare (domeniul
asigurărilor, financiar, bancar şi imobiliar),
brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de
asigurări, brokeraj turistic, factoring, servicii de
schimb de titluri de valoare, investiţii de
capital, investiţii financiare, inclusiv
administrare şi consiliere cu privire la fonduri
de investiţii, servicii de fonduri indexate
negociabile la bursă şi servicii valutare, comerţ
valutar, inclusiv tranzacţii în valută şi schimb
valutar, servicii de creditare, servicii de
evaluare a riscurilor aferente creditelor, servicii
de intermediere de credite, acordare de credite

şi finanţări, verificare şi evaluări de credit,
investigaţii referitoare la credit, activităţi de
credit în rate, verificare şi emitere de plăţi,
operaţiuni şi tranzacţii financiare, bancare,
monetare şi de asigurări, servicii cu carduri
de credit şi debit, servicii de depunere în
casete valorice, depozite bancare valorice,
încasare de orice suport de plată, de creanţe,
de orice titluri de plată, finanţare de credite,
finanţare de plăţi la termen, finanţare de
conturi clienţi, împrumuturi garantate şi
consiliere în materie de împrumuturi,
rezervări de proprietate, servicii de garanţii,
poliţe garantate cu active şi hârtii de valoare;
finanţarea plăţilor în rate, finanţare de
împrumuturi în rate şi credite, asigurări sub
formă de poliţe şi garanţii, acordare de
garanţii contra riscului de insolvabilitate şi
riscului de neplată, urmărire şi recuperare de
creanţe comerciale, împrumuturi asigurate cu
credit, emitere de angajamente de garantare
şi obligaţiuni, servicii bancare la distanţă,
servicii financiare şi bancare one-line,
consultanţă financiară, de asigurare, de
creditare, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte emisiune de titluri, afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii; transmiterea de mesaje
şi  furnizarea de informaţii prin
telecomunicaţii, servicii bancare la distanţă
care oferă posibilitatea de a obţine informaţii,
de a efectua operaţiuni bancare la distanţă şi
de a subscrie pentru anumite produse sau
servicii prin telefon, website sau e-mail.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04536
(151) 30/06/2014
(732) INCD URBAN-INCERC, Şos.

Pantelimon nr. 266, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN INCD INCERC
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; 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 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.
7 Distribuitoare automate.
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 sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04537
(151) 30/06/2014
(732) BIOSAN CENTER S.R.L., Str. G-ral

Constantinide nr. 1, bl. 24C, sc. C, et. 2,
ap. 52, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

NUTRACENT elixir natural

(591) Culori revendicate:alb, mov, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260418;

270508; 290115;  
(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; arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale); uleiuri pentru
curăţare; uleiuri pentru uz cosmetic; uleiuri
pentru parfumuri; uleiuri eterice; arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale); uleiuri bronzante;

uleiuri de baie nemedicinale; ulei pentru păr;
uleiuri pentru masaj (nu de uz medical);
uleiuri pentru bebeluşi; uleiuri pentru
protecţie solară (cosmetice); produse
cosmetice sub formă de uleiuri; uleiuri pentru
utilizare după expunerea la soare (cosmetice).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide;
ulei de peşte pentru scopuri medicale;
suplimente alimentare pe bază de ulei de
seminţe de in; uleiuri medicinale; suplimente
alimentare proteice; băuturi (suplimente
dietetice); băuturi pe bază de vitamine;
băuturi de uz medical; suplimente dietetice şi
nutritive; preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare; băuturi
dietetice de uz medical; băuturi nutritive
fortifiante de uz medical; băuturi îmbogăţite
cu vitamine; amestecuri de băuturi pentru uz
ca înlocuitor de mese; infuzii medicinale;
băuturi medicinale izotonice; băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal; băuturi cu
conţinut predominant de minerale; alimente
medicamentoase pentru sportivi (vitamine
sau minerale); batoane care substituie mesele,
de uz medical; substituţi alimentari sub formă
de prafuri.
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
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grăsimi comestibile; substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile; suplimente
alimentare (nu de uz medical) cuprinse în clasa
29; alimente dietetice sau suplimente
alimentare, altele decât cele de uz medical, toate
pe bază de albumine, grăsimi şi acizi graşi şi
cuprinse în clasa 29; suplimente nutritive
cuprinse în clasa 29, şi anume preparate
alimentare pe bază de fructe şi legume
conservate, congelate, uscate, fierte şi coapte;
produse dietetice de uz alimentar pe bază de
fructe şi legume conservate, congelate, uscate,
fierte sau coapte; paste de fructe şi legume;
seminţe procesate; seminţe comestibile; seminţe
preparate; tahini (pastă de seminţe de susan);
fructe glazurate; nuci preparate; arahide
procesate; stafide; curmale; fructe confiate;
fructe cristalizate; migdale râşnite; amestecuri
de fructe şi nuci preparate; alune prăjite; alune
sărate preparate; arahide preparate; fulgi de
cocos; nuci de cocos uscate; praf de nuci de
cocos; gustări pe bază de fructe; gustări pe bază
de fructe confiate; nuci procesate; nuci cu coajă
preparate; caju preparat; caju procesat; arahide
procesate; arahide prăjite; arahide glazurate;
nuci glazurate; seminţe comestibile glazurate;
alune glazurate; unt de arahide; smochine; fistic
preparat; fistic procesat; miez de nucă preparat;
alune preparate; alune procesate; alune de
pădure procesate; alune de pădure preparate;
migdale preparate; migdale procesate; fructe cu
coajă lignificată asezonate; nuci aromate
preparate; gustări, cuprinse în această clasă, pe
bază de seminţe comestibile procesate şi/sau
preparate; gustări, cuprinse în această clasă, pe
bază de alune, arahide, fistic, nuci, stafide,
migdale procesate şi/sau preparate; migdale
condimentate, alune condimentate, nuci
condimentate; gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, fistic; fructe deshidratate;
chipsuri.

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; sosuri pentru salate; preparate şi
produse pentru asezonarea mâncării; sosuri
pentru mâncare; uleiuri de cafea; ulei de
ardei iute folosit drept condiment sau pentru
asezonare; suplimente alimentare, nu de uz
medical, cuprinse în clasa 30; alimente
dietetice sau suplimente alimentare, altele
decât cele de uz medical, pe bază de
carbohidraţi şi cuprinse în clasa 30; ciocolată
şi deserturi; cereale procesate; batoane de
cereale; chipsuri din cereale; cereale pentru
micul dejun; batoane pentru gustări
conţinând un amestec de cereale, nuci şi
fructe uscate (produse de cofetărie);
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale şi fructe uscate; seminţe de susan
prăjite şi măcinate; seminţe de susan; batoane
dulci; dulciuri sub formă de batoane;
aperitive cu susan; batoane energizante;
dulciuri cu caramel; caramel; dulciuri
glazurate cu caramel; pastă de migdale; pastă
de susan; aperitive cu susan; turte de orez;
gustări pe bază de cereale; floricele de
porumb; jeleuri din fructe (dulciuri);
bomboane (dulciuri); praline; popcorn;
îndulcitori naturali; produse de cofetărie cu
aromă de praline; pastă tartinabilă de alune;
migdale cu zahăr; porumb caramelizat;
gustări din porumb; drajeuri de fructe
(produse de cofetărie); produse de cofetărie şi
patiserie pe bază de seminţe, migdale, fistic,
nuci, miez de nucă, susan, alune, arahide,
nucă de cocos; amestecuri nutritive de băut
pe bază de carbohidraţi pentru utilizare ca
înlocuitor de mese; maltodextrine pentru uz
nutritiv cuprinse în clasa 30 (altele decât cele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 30/06/2014

18

medicale); batoane de cereale bogate în
proteine; produse de cofetărie din nuci;
migdale, nuci, miez de nucă, caju, cereale,
alune, alune de pădure, arahide, fistic, stafide,
seminţe de susan, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de dovleac trase în ciocolată; halva;
marţipan; batoane din seminţe de
floarea-soarelui (produse de cofetărie); batoane
din seminţe de susan (produse de cofetărie);
batoane din seminţe de dovleac (produse de
cofetărie); musli; preparate din cereale
acoperite cu zahăr şi miere; seminţe de
floarea-soarelui caramelizate, seminţe de
dovleac caramelizate, nuci caramelizate, alune
caramelizate, migdale caramelizate, seminţe de
susan caramelizate, arahide caramelizate, fistic
caramelizat, miez de nucă caramelizat, caju
caramelizat; băuturi pe bază de ciocolată, cacao,
cafea, ceai; arome, altele decât uleiurile
esenţiale; produse dietetice de uz alimentar, pe
bază de amidon.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; băuturi energizante (nu de
uz medical); pulberi şi pastile pentru băuturi
efervescente; esenţe pentru fabricarea
băuturilor; băuturi izotonice; băuturi pentru
sportivi; băuturi nealcoolice nutritive şi
dietetice (nu de uz medical); băuturi nealcoolice
cu adaos concentrat de vitamine, minerale,
proteine şi/sau zahăr (nu de uz medical); băuturi
nealcoolice cu proteine (nu de uz medical);
băuturi îmbogăţite cu vitamine şi minerale (nu
de uz medical).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul magazinelor en gros sau en detail, a
următoarelor produse: uleiuri şi grăsimi
comestibile, sosuri (condimente), sosuri pentru
salate, preparate şi produse pentru asezonarea
mâncării, sosuri pentru mâncare, uleiuri
utilizate în scop cosmetic, cosmetice, uleiuri

utilizate în scop medical, alimente şi
substanţe dietetice, suplimente alimentare,
batoane energizante, condimente, produse de
patiserie şi cofetărie, produse de brutărie,
produse din carne şi peşte, legume şi fructe
procesate şi neprocesate, lapte şi produse
lactate, ouă, băuturi nealcoolice şi alcoolice,
băuturi şi produse alimentare utilizate ca
înlocuitori pentru mese, obiecte şi accesorii
decorative pentru bucătărie, obiecte destinate
gătitului (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; servicii de
comercializare prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, a
următoarelor produse: uleiuri şi grăsimi
comestibile, sosuri (condimente), sosuri
pentru salate, preparate şi produse pentru
asezonarea mâncării, sosuri pentru mâncare,
uleiuri utilizate în scop cosmetic, cosmetice,
uleiuri utilizate în scop medical, alimente şi
substanţe dietetice, suplimente alimentare,
batoane energizante, condimente, produse de
patiserie şi cofetărie, produse de brutărie,
produse din carne şi peşte, legume şi fructe
procesate şi neprocesate, lapte şi produse
lactate, ouă, băuturi nealcoolice şi alcoolice,
băuturi şi produse alimentare utilizate ca
înlocuitori pentru mese, obiecte şi accesorii
decorative pentru bucătărie, obiecte destinate
gă t i tu lui ;  publ ic i ta te ;  procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
managementul afacerilor comerciale şi
consultanţă de organizare; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în copuri publicitare
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şi de vânzare; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); demonstraţii cu produse;
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
evenimente în scopuri comerciale sau
publicitare; agenţii de import-export;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse şi
servicii pentru alte afaceri); intermedieri de
promoţii de vânzare; organizarea şi gestionare
de programe de loializare, de stimulare sau
promoţionale pentru clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04527
(151) 30/06/2014
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

STICLA ARIESUL TURDA, Str.
Libertăţii nr. 9, Jud. Cluj, , TURDA
ROMANIA 

(540)

STICLA ARIEŞUL TURDA
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:210301; 240105;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04516
(151) 30/06/2014
(732) ORGANIZATIA PATRONALA A

PRODUCATORILOR DE BCA DIN
ROMANIA PRO BCA, Str. I.C.
Brătianu nr. 10, sector 3, , BUCUREŞTI

ROMANIA 
(540)

PRO BCA - Termorelaxare BCA
(591) Culori revendicate:gri (pantone cool

gray 2), gri (pantone cool gray 6), gri
(pantone cool gray 9), verde (pantone
349 C)

  
(531) Clasificare Viena:050520; 260501;

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

clase:
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04528
(151) 30/06/2014
(732) C A R U N T U

RAMONA-CRISTINA, Prelungirea
Ghencea, nr. 37, sc. A, et. 2, ap. 9,
J u d .  I l f o v ,  B R A G A D I R U
ROMANIA 

(540)

CC CONTACaruntu

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04530
(151) 30/06/2014
(732) NECHITA MIHAELA, Str. Vasile

Parsan nr. 53, bl. H5, sc. B, et. 3, ap. 6,
Jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. 11 Iunie nr. 51,
Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sector 4
BUCUREŞTI

(540)

EST RADIO
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
d e

imprimerie;articole pentru legătorie;
f o t o g r a f i i ;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
( c u
excepţia mobilelor); materiale de instruire
s a u
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
m a t e r i a l e
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
c o m e r c i a l e ;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜


