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(210) M 2014 04473
(151) 30/07/2014
(732) DRĂGOI MIRCEA-ANDREI, Str.

Dornească, nr. 18, bl. P78, sc. 1, et. 7,
ap. 23, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

DMD Coffee & Vending

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050701; 260118;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04538
(151) 30/07/2014
(732) DRAGOI MIRCEA-ANDREI, Str.

Dorneasca nr. 18, bl. P78, sc. 1, et. 7,
ap. 23, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

Klauss Premium Kaffee

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:240903; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 30.07.2014

(210) M 2014 05198
(151) 30/07/2014
(732) S.C.  MA.RA LOGISTICS

QUALITY S.R.L., Drumul între
Tarlale nr. 160-174, sector 3, 032982,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MA.RA LOGISTICS ALPI MORE
THAN TRANSPORT

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
  
(531) Clasificare Viena:010501; 030717;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05248
(151) 30/07/2014
(732) S.C. HANZE AMBIANCE S.R.L.,

Şos. Râmnicu Sărat (Hala Producţie)
nr. 74, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

DEKORAMA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05249
(151) 30/07/2014
(732) S.C. LOGIS PROJECT S.R.L., Str.

Verona nr. 2, bl. B, sc. 4-5, mezanin,
biroul 19, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

LAKE RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Promovare imobiliară.
36 Servicii imobiliare.
37 Construcţii de clădiri.
42 Servicii de proiectare în domeniul
construcţiilor privind realizarea de ansambluri
rezidenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05250
(151) 30/07/2014
(732) ORBAN LUCIAN, Str. Gen. George

Manu nr. 91, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MARITIMO RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Promovare imobiliară.
36 Servicii imobiliare.
37 Construcţii de clădiri.
42 Servicii de proiectare în domeniul
construcţiilor privind realizarea de ansambluri
rezidenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05251
(151) 30/07/2014
(732) S.C. ROMKEN PRODUCTION

S.R.L., Bdul. Biruinţei nr. 59, Judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

ROMKENTURBO

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

(531) Clasificare Viena:011511; 011525;
080123; 180109; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă, gumă de mestecat, altele
decât de uz medical, bomboane, acadele şi
jeleuri cu diverse arome şi culori.
35 Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor incluse în clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05252
(151) 30/07/2014
(732) S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Puţul Lui Zamfir nr. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BUN DE DIMINEAŢĂ

  
(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, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
(condimente); mirodenii; gheaţă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05253
(151) 30/07/2014
(732) NEACSU STELUTA MADALINA,

Aleea Trestiana nr. 3, bl. 23, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AGROINTELLIGENCE SISTEMUL DE
INFORMATII PE SECURITATEA
ALIMENTARA

  
(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.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05254
(151) 30/07/2014
(732) T R E N D I A N O  H O L D I N G

LIMITED, Unit 17C, Silvercorp Int'l
Tower 713, Nathan Road KL HK, ,
HONG KONG CHINA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

TRENDIANO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele artificială, portofele (portofele de
buzunar), genţi de mână, ghiozdane, valize,
rucsacuri, trunchiuri (bagaje), pungi din piele,
genţi sport, huse din piele pentru rulote;
suporţi de cheie din piele; husă pentru
transport copii mici din piele, cufere de voiaj,
curele de piele, articole de pasmanterie din
piele pentru mobilier, blănuri, umbrele,
harnaşament, bastoane.
25 Îmbrăcăminte, haine, pantaloni, lenjerie,
îmbrăcăminte de exterior, îmbrăcăminte din
piele, veste, jachete (îmbrăcăminte), fuste,
trusou (îmbrăcăminte), costume de baie,
încălţăminte, ciorăpărie, obiecte de acoperit
capul, mănuşi, centuri, marame, cravate,
şaluri, curele (îmbrăcăminte); haine de piele.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05235
(151) 30/07/2014
(732) S.C. FRALVIL S.A., Str. Barajului

nr. 52, judeţul Vâlcea, , RM.
VÂLCEA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Livada Românească deliciu pentru mic
dejun şi desert

  
(531) Clasificare Viena:020904; 080725;

110304; 110308; 250119; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, paste tartinabile cu
arome (cuprinse în această clasă), dulceţuri;
compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05236
(151) 30/07/2014
(732) SZEPESSY EUGEN, Str. Mihai

Viteazu nr. 261, Comuna Unirea,
judeţul Alba, , SAT UNIREA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

Rosafruct

  
(531) Clasificare Viena:050501; 050710;

050713; 050715; 260115; 260418;
270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05237
(151) 30/07/2014
(732) S.C. KETOS PRODUCTION

S.R.L., Str. Prevederii nr. 14-18/40,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

colonial

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

290112;  
(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, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05238
(151) 30/07/2014
(732) S.C. DOG GUARD ESCORT

S.R.L., Str. Bujorului nr. 2, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

LA DOG GUARD ESCORT

(591) Culori revendicate:gri, roşu, negru,
cafeniu

(531) Clasificare Viena:030116; 240105;
240109; 240115; 290114;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05244
(151) 30/07/2014
(732) I I  O V I D I U  C O M E S

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Mociar nr. 34,
judeţul Mureş, , SÂNGEORGIU DE
MUREŞ ROMANIA 

(540)

OrthoTex

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Articole ortopedice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05245
(151) 30/07/2014
(732) S.C. RED SPIKE FILM S.R.L., Str.

Băiculeşti nr. 9, bl. A1, sc. B, et. 1, ap.
45, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MARCÂ ÎNREGISTRATĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05246
(151) 30/07/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PE ARIPILE DANSULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de
motoare de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05247
(151) 30/07/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STRICTLY COME DANCING -
DANSEAZĂ PRINTRE STELE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05234
(151) 30/07/2014
(732) S . C .  C S L  S E R V I C E  &

MANAGEMENT S.R.L., Str. Ion
Nistor nr. 4, et. 1, Modul M5B, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SIRIO AGRI INIMA de AGRICULTORI
SPIRIT de ANTREPRENORI

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802U), portocaliu (Pantone 1375C)

  
(531) Clasificare Viena:261525; 270501;

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import-export; servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicată cu privire
la: tractoare, combine, încărcătoare pe roţi,
încărcătoare cu braţ telescopic, manipulatoare
cu braţ telescopic; servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata cu privire la sisteme
de irigaţii.
37 Servicii de întreţinere şi reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05255
(151) 30/07/2014
(732) A.C.S. PROPROGRESU-ILIE

RONTEA, Str. Erou Florică Ion nr.
4A, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIE CLUB SPORTIV
PROPROGRESU-ILIE RONTEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05256
(151) 30/07/2014
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN

ROMANIA, Str. Calea Victoriei nr.
133, sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORIZONT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05257
(151) 30/07/2014
(732) UNIUNEA SCRIITORILOR DIN

ROMANIA, Str. Calea Victoriei nr.
133, sector 1, 010071, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEAUA LITERARA, ARTISTICA SI
CULTURALA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05258
(151) 30/07/2014
(732) S.C. LUX PARCHET S.R.L.,

Comuna Beclean nr. 79, Judeţul
Braşiv, , SAT LUTA ROMANIA 

(540)

MIG NAILS & BEAUTY

(591) Culori revendicate:auriu, negru, bej
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
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lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetarie 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. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05259
(151) 30/07/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

VOCESAN

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale;
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05260
(151) 30/07/2014
(732) FIRST PHONE S.R.L., Str. Mircea

cel Bătrân nr. 52, bl. 54, sc. A, ap. 15,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

CLINICA DE COVOARE BY FIRST
PHONE

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

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

clase:
37 Servicii de curaţarea şi îngrijirea
covoarelor, ţesăturilor, materialelor textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05261
(151) 30/07/2014
(732) STAR FOODS EM S.R.L., Calea

Văcăreşti, nr. 391, et. 4, secţiunea 2,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KRAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


