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Cereri Mărci publicate în 07.02.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00584
31/01/2014 ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA CULTURII IN
EST - CULTUREST

MUZEUL VIETII COTIDIENE IN
COMUNISM

2 M 2014
00625

31/01/2014 S.C. CASA ARMENEASCA
S.R.L.

Shaormania Plus

3 M 2014
00626

31/01/2014 S.C. GUARDIAN ANGELS
SECURITY SERVICE S.R.L.

GUARDIAN ANGELS SECURITY
SERVICE

4 M 2014
00627

31/01/2014 ORGANIZATIE PATRONALA
CIROM

CiROM PATRONATUL DIN
INDUSTRIA CIMENTULUI ŞI
ALTOR PRODUSE MINERALE
PENTRU CONSTRUCŢII DIN
ROMÂNIA

5 M 2014
00628

31/01/2014 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

GURMANDO'S with compliments

6 M 2014
00629

31/01/2014 ARIAN KIMYA TICARET VE
SANAYI ANONIM ŞIRKETI

GOLDENT

7 M 2014
00630

31/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Kiss TV Top 40

8 M 2014
00631

31/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Kiss FM Top 40

9 M 2014
00632

31/01/2014 P7S1 RADIO HOLDING S.R.L. Kiss Top 40

10 M 2014
00633

31/01/2014 BONTON BEACH S.R.L. EST 2014 ZIG ZAG PUB

11 M 2014
00634

31/01/2014 BONTON BEACH S.R.L. ZIG ZAG BEACH

12 M 2014
00635

31/01/2014 S.C. ROPHARMA S.A. ROPHEN

13 M 2014
00636

31/01/2014 ECCOFARM S.R.L. FARMACIILE ECCOFARM

14 M 2014
00637

31/01/2014 ASOCIATIA DE PSIHOTERAPIE
EXPERENTIALA SI
HIPNOTERAPIE

APEH

15 M 2014
00638

31/01/2014 S.C. UNION URBAN SECURITY
S.R.L.

UNION URBAN SECURITY PAZA
PROTECTIE
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16 M 2014
00639

31/01/2014 MINEA HORIA ASIGURĂRI PLUS

17 M 2014
00640

31/01/2014 S.C. VET RO SOLUTION S.R.L. SOLVIT

18 M 2014
00641

31/01/2014 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.A.

Poiana Margaretelor

19 M 2014
00642

31/01/2014 JAPAN TOBACCO INC. FILTRU CHARCOAL

20 M 2014
00643

31/01/2014 RĂDĂCINEANU LIVIU-GABRIEL
BOZIENIŢĂ
MONICA-GABRIELA

RALCOM EXHIBITIONS

21 M 2014
00646

31/01/2014 Beach Energy Limited BEACH PETROLEUM

22 M 2014
00647

31/01/2014 VASILE-HORIA MOCANU VOINTA ROMANIEI

23 M 2014
00648

31/01/2014 S.C. OLIMP TECHNICS S.R.L. T Trianon Hotel

24 M 2014
00649

31/01/2014 VASILE-HORIA MOCANU VOINTA POPORULUI

25 M 2014
00650

31/01/2014 CRAICIU CELINO-MIHAI
SOARE CONSTANTIN
NICOLAE

green gate for green use only

26 M 2014
00651

31/01/2014 CRAICIU CELINO-MIHAI
SOARE CONSTANTIN
NICOLAE

TOP ART media events

27 M 2014
00652

31/01/2014 MOCANU VASILE-HORIA HORIA 2014

28 M 2014
00653

31/01/2014 CRAICIU CELINO-MIHAI
SOARE CONSTANTIN
NICOLAE

la pedale

29 M 2014
00654

31/01/2014 S.C. ROBEST COM S.R.L. 101 GSM

30 M 2014
00655

31/01/2014 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. Ariam

31 M 2014
00656

31/01/2014 S.C. TOP HORECA S.R.L. myCheck

32 M 2014
00657

31/01/2014 MIHAI NĂSĂUDEAN
ADRIAN-CRISTIAN GRIGORAŞ

easybill

33 M 2014
00658

31/01/2014 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. SIFON
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34 M 2014
00659

31/01/2014 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. SOS

35 M 2014
00660

31/01/2014 SCARLAT GEORGETA mavinni mobili
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(210) M 2014 00584
(151) 31/01/2014
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA CULTURII IN
EST - CULTUREST, Sat Catamarasti
Deal, judeţul Botoşani, , COMUNA
MIHAI EMINESCU ROMANIA 

(540)

MUZEUL VIETII COTIDIENE IN
COMUNISM

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00625
(151) 31/01/2014
(732) S.C. CASA ARMENEASCA S.R.L.,

Str. Prof. Ion Ursu nr. 14, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Shaormania Plus

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00626
(151) 31/01/2014
(732) S.C. GUARDIAN ANGELS

SECURITY SERVICE S.R.L., Str.
Arh. Czigler Antoniu nr. 2, Judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

GUARDIAN ANGELS SECURITY
SERVICE

(531) Clasificare Viena:030716; 030717;
270508;  

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

45 Servicii de pază şi securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00627
(151) 31/01/2014
(732) ORGANIZATIE PATRONALA

CIROM, Str. Barbu Văcărescu nr. 80,
et. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CiROM PATRONATUL DIN
INDUSTRIA CIMENTULUI ŞI ALTOR
PRODUSE MINERALE PENTRU
CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale şi de
suport, toate aceste servicii pentru
comercianţii din domeniul industrial, în
special din industria cimentului şi a altor
produse minerale pentru construcţii, inclusiv
organizarea de cursuri şi seminarii, conferinţe
şi simpozioane, expoziţii şi concursuri,
coordonarea de conferinţe de afaceri şi cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00628
(151) 31/01/2014
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

GURMANDO'S with compliments

(591) Culori revendicate:verde, maro, roşu
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

270502; 270515; 290112;  
(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 şi 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 31.01.2014

6

de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00633
(151) 31/01/2014
(732) BONTON BEACH S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 4, Judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

EST 2014 ZIG ZAG PUB

(591) Culori revendicate:grena (pantone 492
C), galben (pantone 7499 C), verde
închis (pantone 447C), maro (pantone
499 C)

(531) Clasificare Viena:090110; 260118;
270524; 290115;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00652
(151) 31/01/2014
(732) MOCANU VASILE-HORIA, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. 2,
ap. 48, sector 4, 040241, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HORIA 2014

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00634
(151) 31/01/2014
(732) BONTON BEACH S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 4, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ZIG ZAG BEACH

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 180
C), galben (pantone 601 C), bleu
(pantone 630 C), bleu (pantone 304
C), verde (pantone 7476 C)

(531) Clasificare Viena:050107; 090110;
290115;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00639
(151) 31/01/2014
(732) MINEA HORIA, Str. Serghiescu

Marin nr. 6-8, et. 4, ap.9, sector 2, ,
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)

ASIGURĂRI PLUS

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de asigurări;
gestiunea afacerilor comerciale pentru agenţii
de asigurări; servicii de consultanţă în afaceri;
studii de piaţă; servicii de management şi
evaluare a riscului afacerilor; servicii de
comparare a preţurilor; prelucrare
administrativă a datelor.
36 Asigurări, inclusiv vânzarea de poliţe de
asigurare şi oferirea de informaţii şi
consultanţă în domeniul asigurărilor prin
intermediul unui site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00651
(151) 31/01/2014
(732) CRAICIU CELINO-MIHAI, Bdul.

Dimitrie Cantemir, nr. 18, bl. 7, sc. 2,
ap. 61, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SOARE CONSTANTIN NICOLAE,
Str. Maior Coravu nr. 26, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP ART media events

(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00653
(151) 31/01/2014
(732) CRAICIU CELINO-MIHAI, Bdul.

Dimitrie Cantemir, nr. 18, bl. 7, sc. 2,
ap. 61, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SOARE CONSTANTIN NICOLAE,
Str. Maior Coravu nr. 26, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

la pedale

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru
(531) Clasificare Viena:180105; 180123;

270504; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00654
(151) 31/01/2014
(732) S.C. ROBEST COM S.R.L., Sat

Carcea, tarlaua 6, parcela 45, Jud.
Dolj, 207206, COMUNA CARCEA
ROMANIA 

(540)

101 GSM

(591) Culori revendicate:negru, verde
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00635
(151) 31/01/2014
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

ROPHEN

(591) Culori revendicate:ciclamen (pantone
513 C)

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00640
(151) 31/01/2014
(732) S.C. VET RO SOLUTION S.R.L.,

Str. Bobîlna nr. 31, judeţul Galaţi, ,
TECUCI ROMANIA 

(540)

SOLVIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00655
(151) 31/01/2014
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., Str.

Vasile Conta nr. 30, Jud. Iaşi, 700106,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Ariam

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:030719; 050314;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Scutece pentru copii şi adulţi.
16 Scutece de unica folosinţă pentru copii şl
adulţi, confecţionate din hârtie şl celuloză.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
scutecelor pentru copii şi adulţi, inclusiv a
celor din hârtie şi celuloză (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00641
(151) 31/01/2014
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.A., Str. Târgului nr. 6, jud. Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

Poiana Margaretelor

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00642
(151) 31/01/2014
(732) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1

Toranomon, Minato-ku, , TOKYO
JAPONIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FILTRU CHARCOAL

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260105;

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

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentu pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
ţigarete electronice, trabucuri, cigarillos; tutun
pentru prizat; articole pentru fumători incluse
în clasa 34; hârtie pentru ţigarete, tuburi
pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00636
(151) 31/01/2014
(732) ECCOFARM S.R.L., Str. Avram

Iancu nr. 2, Judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(740) ING. NICOLAE SPRINCEANU
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gheorghe
Ionescu Sişeşti nr. 96, bl. E 2, sc. 1,
ap. 8, Jud. Mehedinţi DROBETA
TURNU SEVERIN

(540)

FARMACIILE ECCOFARM

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:020915; 241325;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitatre 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; toate serviciile în legătură cu
produsele din clasa 5.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor; toate serviciile în legătură cu
produsele din clasa 5.
44 Servicii medicale; servicii veterinare; toate
serviciile în legătură cu produsele din clasa 5.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00629
(151) 31/01/2014
(732) ARIAN KIMYA TICARET VE

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

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

(540)

GOLDENT

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

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

ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00643
(151) 31/01/2014
(732) R Ă D Ă C I N E A N U

LIVIU-GABRIEL, Str. Siret nr. 65,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) B O Z I E N I Ţ Ă
MONICA-GABRIELA ,  Şos .
Giurgiului nr. 118, bl. 12, sc. 1, et. 4,
ap. 13, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RALCOM EXHIBITIONS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee, cataloage,
pliante.
35 Organizare a expoziţiilor, târgurilor cu
scop comercial; publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive, organizare de conferinţe. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00657
(151) 31/01/2014
(732) MIHAI NĂSĂUDEAN, Str. Râmnicu

Vâlcea 14, bl. 34A, et. 4, ap. 47, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ADRIAN-CRISTIAN GRIGORAŞ,
Str. Centurii 9, bl. 113, et. 6, ap. 156,
sector 6, , 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)

easybill

  
(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator, înregistrate;
programe de calculator (software
downloadabil).
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Servicii de programare a calculatoarelor;
consultanta in domeniul softului de
calculatoare; instalarea, menţinerea şi
updatarea softului de calculatoare; închirierea
softului de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00637
(151) 31/01/2014
(732) ASOCIATIA DE PSIHOTERAPIE

E X P E R E N T I A L A  S I
HIPNOTERAPIE, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 2-4, sc. A, et. 6, ap. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APEH

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, roşu, verde, alb

(531) Clasificare Viena:050105; 270511;
290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00658
(151) 31/01/2014
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIFON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00659
(151) 31/01/2014
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00646
(151) 31/01/2014
(732) Beach Energy Limited, Conyngham

St. 25,, SA 5065, GLENSIDE
AUSTRALIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BEACH PETROLEUM

(300) Prioritate invocată:
 1571827/31/08/2013/AU
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat; toate
produsele mentionate mai sus incluzand titei,
gaze naturale, gaze lichefiate, gaze petroliere,
gaze de sonda, gaze solidificate, petrol.
40 Procesarea materialelor; procesarea şi
producţia de energie, incluzând procesarea şi
producţia de gaze, gaze naturale, gaze naturale
lichefiate, ulei, petrol, energie geotermala;
servicii de tratament de materiale în legatura
cu aparate, maşini şi instrumente folosite în
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foraje şi în minerit; generarea de gaze şi
electricitate; servicii de rafinărie pentru
tratarea petrolului; rafinarea produselor
petroliere; prelucrarea şi producţia de energie;
toate serviciile menţionate mai sus incluzând
prelucrarea şi producţia de gaz, gaze petroliere
lichefiate şi gaze naturale lichefiate; servicii
de tratament de materiale; servicii de
compensare a emisiilor de carbon (reciclare).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; servicii de inginerie; servicii
tehnologice; servicii geodezice; servicii de
analiză şi prospecţiune a câmpurilor
petrolifere şi a zăcămintelor de gaze; testarea
puţurilor de petrol sau de gaze; servicii de
prospectare în domeniul petrolului sau
gazelor; prospectare geologică sau geofizică;
exploatarea de câmpuri petrolifere şi
zăcăminte de gaze, aceasta fiind administrarea
exploatărilor de petrol sau gaze; prospectarea
câmpurilor petrolifere sau a zăcămintelor de
gazelor; servicii de inspectare; servicii de
explorare; servicii în această clasă referitoare
la explorarea de gaz, petrol, ţitei; servicii de
explorare şi prospectare, cercetare şi
dezvoltare geotermală şi geofizică;
prospectare geologică şi geofizică; servicii de
proiectare, servicii de indrumare şi
consultanţă cu privire la serviciile menţionate
mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00660
(151) 31/01/2014
(732) SCARLAT GEORGETA, Str.

Libertăţii nr. 9, Jud. Ialomiţa, ,
URZICENI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  D U M I T R U
DOBREV, Str. Viorele nr. 4, bl. 22,
sc. C, et. 7, ap. 101, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

mavinni mobili

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

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; mobilier metalic şi mobilier pentru
camping; articole pentru pat (saltele, somiere,
perne).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00656
(151) 31/01/2014
(732) S.C. TOP HORECA S.R.L., Bdul.

Nicolae Caramfil nr. 63A, sector 1,
014142, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

myCheck

(591) Culori revendicate:mov, gri (pantone
432C)

(531) Clasificare Viena:200513; 270508;
290112;  

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

9 Case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00638
(151) 31/01/2014
(732) S.C. UNION URBAN SECURITY

S.R.L., Str. Sabinelor nr. 8, bl. 13, sc.
B, ap. 38, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

UNION URBAN SECURITY PAZA
PROTECTIE

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
090110; 260118;  

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

45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00630
(151) 31/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Kiss TV Top 40

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;

servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00631
(151) 31/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Kiss FM Top 40

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line

a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00632
(151) 31/01/2014
(732) P7S1 RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319G, etaj 7,
camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Kiss Top 40

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învatamânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod prin mijloace
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electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o retea computerizata.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la retele
interactive de comunicatii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrari pe benzi
video [filmare]; productie de filme; închirieri
de filme tv sau cinematografice; proiectii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicatiilor electronice on-line
nedescarcabile; publicare electronica on-line
a cartilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
retea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00647
(151) 31/01/2014
(732) VASILE-HORIA MOCANU, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. 2,
ap. 48, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOINTA ROMANIEI

  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00648
(151) 31/01/2014
(732) S.C. OLIMP TECHNICS S.R.L.,

Str. Cobălcescu, nr. 9, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

T Trianon Hotel

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00649
(151) 31/01/2014
(732) VASILE-HORIA MOCANU, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. 2,
ap. 48, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOINTA POPORULUI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00650
(151) 31/01/2014
(732) CRAICIU CELINO-MIHAI, Bdul.

Dimitrie Cantemir, nr. 18, bl. 7, sc. 2,
ap. 61, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SOARE CONSTANTIN NICOLAE,
Str. Maior Coravu nr. 26, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

green gate for green use only

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:261125; 270501;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜


