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Cereri Mărci publicate în data de 06.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07356
30/10/2014 S.C. ALLIANCE FASHION TRADE

S.R.L.
DWOME WARDROBE WORSHIP

2 M 2014
07413

30/10/2014 FOX TOOLS S.R.L. FOX tools & more

3 M 2014
07414

30/10/2014 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROMEGA POFTANA

4 M 2014
07415

30/10/2014 S.C. MASM CONSULTING S.R.L. Minunea naturii din gradina cu de toate

5 M 2014
07416

30/10/2014 ANIOSS CLUB S.R.L. Melody Grand Ballroom

6 M 2014
07417

30/10/2014 PALMIYE DESERT S.R.L. Palmiye CAKES & COOKIES

7 M 2014
07418

30/10/2014 DCM-CONTROL CONTA S.R.L. DCM-CONTA

8 M 2014
07419

30/10/2014 ANIOSS CLUB S.R.L. BAR MELODY

9 M 2014
07421

30/10/2014 S.C. BELLES MARKS CONSULTING
S.R.L.

BRÂNCOVEANU

10 M 2014
07422

30/10/2014 FUNDAŢIA ROMÂNIA DE MÂINE Prietenii mei GRĂDINIŢĂ

11 M 2014
07423

30/10/2014 ŞTEFAN GRIBINCEA STUDIO IASI

12 M 2014
07424

30/10/2014 CIT Restructuring S.R.L. CIT Restructuring

13 M 2014
07426

30/10/2014 DRUŢU CLAUDIA ANAMARIA Lănţişoare de bebeluşi

14 M 2014
07427

30/10/2014 S.C. AS TRAVEL S.R.L. ADO Events

15 M 2014
07428

30/10/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. Bunici de duminică

16 M 2014
07429

30/10/2014 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. MINUNET

17 M 2014
07430

30/10/2014 S.C. VERO ANDRA COM CASA VERO

18 M 2014
07431

30/10/2014 S.C. EXPLORE TRAVEL S.R.L. Explore Romania

19 M 2014
07432

30/10/2014 CALAGIU GINA NORELA agenius dedicat evolutiei tale!

20 M 2014
07433

30/10/2014 5STERNE DEUTSCHLAND S.R.L. DANKE BUKAREST! bere bavareză
artizanală

21 M 2014
07434

30/10/2014 S.C. NETLQ SOLUTIONS S.R.L. iNostri
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22 M 2014
07435

30/10/2014 S.C. GENTE CLOTHING S.R.L. DELA GENTE

23 M 2014
07436

30/10/2014 RADULESCU MIHAI RM Radulescu & Musoi ATTORNEYS
AT LAW

24 M 2014
07437

30/10/2014 LOGHIN ALEXANDRU RAZVAN 4X4 adventure

25 M 2014
07438

30/10/2014 S.C. MAYBORN S.R.L. SAVONIERA CASEI

26 M 2014
07439

30/10/2014 S.C. AQUAPROIECT S.A. AQUAPROIECT

27 M 2014
07440

30/10/2014 S.C. RO-ARMYCATERING S.A. RO-ARMY CATERING

28 M 2014
07441

30/10/2014 S.C. RAZMED S.R.L. ULTIMATE V

29 M 2014
07442

30/10/2014 COSTACHE GABRIELA
COSTACHE PAUL
GOLEA LUCIAN
SENIUC PAVEL DANIEL

NEW LIFE

30 M 2014
07443

30/10/2014 PANAITE ELENA MONA PARLAMENTUL STRAZII

31 M 2014
07444

30/10/2014 KAMPAIGN ADVERTISING Le Château

32 M 2014
07445

30/10/2014 VALNOHA OANA GABRIELA ALMY

33 M 2014
07447

30/10/2014 S.C. OLMA S.R.L. PRODUSE ATENT SELECTIONATE
CALITATE PREMIUM OLMA DIN 1991

34 M 2014
07448

30/10/2014 CARBOLINK S.R.L. CARBOLINK

35 M 2014
07449

30/10/2014 S.C. DOMENIILE VITICOLE TOHANI
S.R.L.

LA MULTI ANI!

36 M 2014
07450

30/10/2014 WEST MUSIC S.R.L. NetMusic

37 M 2014
07451

30/10/2014 SERBAN ALEXANDRA ANA MARIA Pro Alex
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(210) M 2014 07356
(151) 30/10/2014
(732) S.C. ALLIANCE FASHION

TRADE S.R.L., Str. Ştirbei Vodă nr.
114-116, Domus II, et. 1, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DWOME WARDROBE WORSHIP

  
(531) Clasificare Viena:270509;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07426
(151) 30/10/2014
(732) DRUŢU CLAUDIA ANAMARIA,

Str. Gaspar Andras nr. 174, judeţul
Bihor, , BIHARIA ROMANIA 

(540)

Lănţişoare de bebeluşi

(531) Clasificare Viena:170213; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07427
(151) 30/10/2014
(732) S.C. AS TRAVEL S.R.L., Calea

Victoriei nr. 81, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector
4 BUCURESTI

(540)

ADO Events

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07428
(151) 30/10/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bunici de duminică

  
(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) destinaţi/e 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.
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. 
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; 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 vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
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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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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); caracter
tipografice, clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte

clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
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produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07429
(151) 30/10/2014
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINUNET

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07430
(151) 30/10/2014
(732) S.C. VERO ANDRA COM, Str.

Doabra nr. 27A, Pensiunea Cassa
Vero, judeţul Suceava, 727590,
VAMA ROMANIA 

(540)

CASA VERO

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07413
(151) 30/10/2014
(732) FOX TOOLS S.R.L., Str. Uzinelor

nr. 60, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

FOX tools & more

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
7 Mixer tip spirală pentru vopsit, mixer cu
prindere SDS galvanizat (maşini,
maşini-unelte).
8 Disc securizat pentru oţel, disc securizat
pentru inox, dreptar cu indicatori şi mânere,
cleşte combinat, cleşte tăietor, cleşte cu vârf
ascuţit, cleşte pentru cuie cu mâner acoperit cu
PVC, cleşte pentru retezat, cleşte pentru plasă
de sârmă, cleşte tip papagal pentru instalatori,
pistol aplicare spumă, pistol silicon, ciocan
dulgherie cu cioc, ciocan dulgherie cu vârf
spintecat, ciocan mecanic, foarfecă dreaptă
pentru tablă, cutter cu rezerve şi autoblocare,
cutter autoblocare rotită, cutter autoblocare cu
buton (unelte acţionate manual), şurubelniţă în
cruce cu vârf magnetic, şurubelniţă dreaptă cu
vârf magnetic.
9 Ochelari de protecţie, manuşă de protecţie
acoperită cu nitril, manuşă de protecţie

tricotată, manuşă lucru tricotată cu puncte
PVC, manuşă lucru cu palma ranforsată,
manuşă lucru din piele, manuşă protecţie
acoperită cu latex, set mască împotriva
prafului; ruletă de măsurat cu protecţie şi
blocatori, nivelă cu indicatori.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07414
(151) 30/10/2014
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

ROMEGA POFTANA

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07419
(151) 30/10/2014
(732) ANIOSS CLUB S.R.L., Str. Bar

Melody Mamaia nr. 0, judeţul
Constanţa, , MAMAIA ROMANIA 

(540)

BAR MELODY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07421
(151) 30/10/2014
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

BRÂNCOVEANU

(531) Clasificare Viena:070124; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte

băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07422
(151) 30/10/2014
(732) FUNDAŢIA ROMÂNIA DE

MÂINE, Str. Ion Ghica nr. 13, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prietenii mei GRĂDINIŢĂ

(591) Culori revendicate:ciclamen, orange,
galben, turquaz

(531) Clasificare Viena:020710; 270508;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07423
(151) 30/10/2014
(732) ŞTEFAN GRIBINCEA, Şoseaua

Naţională nr. 47, bl. C4, sc. C, ap. 29,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

STUDIO IASI

(531) Clasificare Viena:160301; 160311;
270508;  

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

16 Fotografii; fotografii imprimate; albume
fotografice.
41 Servicii ale unui fotograf; editare de
fotografii; servicii de fotografii de tip portret.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07424
(151) 30/10/2014
(732) CIT Restructuring S.R.L., Str.

Turturelelor nr. 11A, et. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CIT Restructuring

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

36 Management financiar; evaluare
financiară; servicii de lichidare a societăţilor;
consultaţii în domeniul financiar; analiză
financiară; estimări financiare pentru costuri
de reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07415
(151) 30/10/2014
(732) S.C. MASM CONSULTING S.R.L.,

Str. Maria Tănase nr. 16A, bl. D3, sc.
1, et. 1, ap. 3 Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Minunea naturii din gradina cu de toate

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

  
(531) Clasificare Viena:050724; 050924;

290115;  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07416
(151) 30/10/2014
(732) ANIOSS CLUB S.R.L., Str. Bar

Melody Mamaia nr. 0, judeţul
Constanţa, , MAMAIA ROMANIA 

(540)

Melody Grand Ballroom

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07417
(151) 30/10/2014
(732) PALMIYE DESERT S.R.L., Calea

Victoriei nr. 63-81, Corpul G1, parter,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Palmiye CAKES & COOKIES

(591) Culori revendicate:galben, maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:080116; 270508;

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

clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07418
(151) 30/10/2014
(732) DCM-CONTROL CONTA S.R.L.,

Str. Făurei nr. 5, bl. C9, ap. 3, sc. A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DCM-CONTA

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:260103; 270502;

290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07443
(151) 30/10/2014
(732) PANAITE ELENA MONA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 68A, Judeţul
Ilfov, , CLINCENI ROMANIA 

(540)

PARLAMENTUL STRAZII

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07444
(151) 30/10/2014
(732) KAMPAIGN ADVERTISING, Str.

Pelinului nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Le Château

(531) Clasificare Viena:240125; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Divertisment, activităţi culturale,
organizare evenimente, organizare concerte.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07445
(151) 30/10/2014
(732) VALNOHA OANA GABRIELA,

Str. Libelulei nr. 4, bl. 6, ap. 13,
Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ALMY

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07449
(151) 30/10/2014
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

LA MULTI ANI!

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07447
(151) 30/10/2014
(732) S.C. OLMA S.R.L., Comuna Baltati,

Judeţul Iaşi, 707025, SAT BALTATI
ROMANIA 

(540)

PRODUSE ATENT SELECTIONATE
CALITATE PREMIUM OLMA DIN 1991

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, verde, galben, roşu, negru,
maro, bej

(531) Clasificare Viena:050723; 050923;
060725; 090110; 250119;  

(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07450
(151) 30/10/2014
(732) WEST MUSIC S.R.L., Str. Ganea, bl.

CG3, et. 3, ap. 11, jud. Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

NetMusic

(531) Clasificare Viena:261107; 270502;
270508;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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 şi
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.
15 Instrumente muzicale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în mod
special a celor din clasele 7, 9, 15,( exceptând
transportul) pentru a permite consumatorilor
să le cunoască şi achiziţioneze cat mai comod;
prezentarea acestor produse şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul siteurilor web
specializate; servicii de import export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07451
(151) 30/10/2014
(732) SERBAN ALEXANDRA ANA

MARIA, Str. Viitorului nr. 116, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Pro Alex

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:090905; 270508;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea in
avantajul terţilor a produselor din clasele 18 si
25, (cu excepţia transportului lor) permiţând

consumatorilor să le cunoască şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
acestor produse şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul siteurilor web specializate;
participarea la târguri si expoziţii în scop
publicitar şi comercial; servicii de import
export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07448
(151) 30/10/2014
(732) CARBOLINK S.R.L., Str. Ametist

nr. 1, Judeţul Bihor, , PALEU
ROMANIA 

(540)

CARBOLINK

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07437
(151) 30/10/2014
(732) LOGHIN ALEXANDRU RAZVAN,

Calea Griviţei nr. 184, et. 8, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4X4 adventure

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07438
(151) 30/10/2014
(732) S.C. MAYBORN S.R.L., Aleea

Barajul Bistriţa nr. 1, bl. G4, sc. 1, et.
7, ap. 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAVONIERA CASEI

(591) Culori revendicate:verde închis,
negru, albastru închis, bleu, maro, gri,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020305; 120301;

120303; 270508; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07439
(151) 30/10/2014
(732) S.C. AQUAPROIECT S.A., Splaiul

Independenţei nr. 294, sector 6,
060031, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUAPROIECT

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 07440
(151) 30/10/2014
(732) S.C. RO-ARMYCATERING S.A.,

Bd. Timişoara nr. 5C, sector 6,
061301, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RO-ARMY CATERING

(591) Culori revendicate:negru, mov
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07441
(151) 30/10/2014
(732) S.C. RAZMED S.R.L., Şos. Păcurari

nr. 95, parter, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

ULTIMATE V

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
vişiniu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
5 Pilule naturale pentru consum uman
(produse farmaceutice). 
35 Regruparea în avantajul terţilor a pilulelor
naturale (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07442
(151) 30/10/2014
(732) COSTACHE GABRIELA, Str.

Ştefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. E, et.
2, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) COSTACHE PAUL, Str. Col. Ion
Buzoianu nr. 59, judeţul Buzău,
120203, BUZĂU ROMANIA 

(732) GOLEA LUCIAN, nr. 68A, Comuna
Ceuasu de Campie, judeţul Mureş, ,
SAT HERGHELIA ROMANIA 

(732) SENIUC PAVEL DANIEL, nr. 73,
Comuna Ceuasu de Campie, judeţul
Mureş, , SAT HERGHELIA
ROMANIA 

(540)

NEW LIFE

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07431
(151) 30/10/2014
(732) S.C. EXPLORE TRAVEL S.R.L.,

Str. Calistrat Hogaş nr. 19 bis, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

Explore Romania

(591) Culori revendicate:verde, maron

  
(531) Clasificare Viena:020108; 050702;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07432
(151) 30/10/2014
(732) CALAGIU GINA NORELA, Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

agenius dedicat evolutiei tale!

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:011501; 270508;

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

clase:
9 Agende electronice; program software.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; papetărie.
41 Educaţie, instruire, divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07433
(151) 30/10/2014
(732) 5STERNE DEUTSCHLAND

S.R.L., Str. Dreptăţii nr. 26, bl. F3, sc.
3, ap. 31, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DANKE BUKAREST! bere bavareză
artizanală

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben (pantone 102C)

  
(531) Clasificare Viena:110308; 260108;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07434
(151) 30/10/2014
(732) S.C. NETLQ SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Morii nr. 65, judeţul Bihor,
410577, ORADEA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

iNostri

(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 şi
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. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07435
(151) 30/10/2014
(732) S.C. GENTE CLOTHING S.R.L.,

Str. Gheorghe Lazăr nr. 13-15, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

DELA GENTE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, bej
(531) Clasificare Viena:270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Produse din piele şi imitat?de piele (toate
produsele din aceste materiale cuprinse în
aceasta clasa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului şi accesorii
cuprinse în această clasă.(toate produsele
incluse în această clasă)
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale. (toate produsele cuprinse în
această clasă)
35 Publicitate, inclusiv publicitate online,
prezentarea şi vânzarea produselor inclusiv
online prin intermediul unui web site
specializat ca terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial;
magazine şi lanţuri de magazine online
specializate; activităţi de import-export.
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(732) RADULESCU MIHAI, Str. Lt. Iuliu

Tretrat nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RM Radulescu & Musoi ATTORNEYS
AT LAW

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; consultanţă profesională în
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori; consultanţă pentru
managementul afacerilor; consultanţă pentru

organizarea afacerii; consultanţă de
management al personalului.
36 Consultanţă pentru asigurări; consultanţă
financiară; consultanţă financiară corporatistă;
consultanţă privind investiţiile; evaluări
imobiliare.
45 Servicii juridice; consultanţă pentru
proprietatea intelectuală (mărci, brevete,
design, modele de utilitate, drepturi de autor
ş i
drepturi conexe dreptului de autor);
managementul drepturilor de autor;
consultanţă în materii de litigii civile şi
penale; consultanţă juridică; servicii de
consultanţă profesională cu privire la
acordarea licenţelor de drepturi de autor,
mărci, brevete de invenţii, desene şi modele şi
modele de utilitate; servicii de consultanţă
privind aspecte legale în materie de
franchising; servicii de consultanţă
profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, mărcilor, brevetelor de
invenţii, modelelor de utilitate, desenelor şi
modelelor.
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