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Cereri Mărci publicate în 07/08/2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05078
31/07/2014 S.C. PION IMPEX S.R.L. Napolitana fermecată

2 M 2014
05197

30/07/2014 MANTOVANI GIANLUCA mgsurf

3 M 2014
05239

31/07/2014 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Reinweg

4 M 2014
05240

31/07/2014 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. WAHLBERG

5 M 2014
05241

31/07/2014 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Rottler

6 M 2014
05242

31/07/2014 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. BOHRMANN

7 M 2014
05243

31/07/2014 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Kergen

8 M 2014
05262

31/07/2014 S.C. DORNA LACTATE S.A. LaDORNA. Redescoperă bunătatea
laptelui!

9 M 2014
05263

31/07/2014 BISERICA ADVENTISTA DE
ZIUA A SAPTE UNIUNEA DE
CONFERINTE

EXPO SANATATE

10 M 2014
05264

31/07/2014 SMART TRAVEL SOLUTION
S.R.L. -D

FAMILY DESTINATIONS

11 M 2014
05265

31/07/2014 LADISCARDAR S.R.L. LADIN

12 M 2014
05266

31/07/2014 CLUB SPORTIV C.F.R.
SIMERIA

CLUBUL SPORTIV CFR SIMERIA
1909

13 M 2014
05267

31/07/2014 ORLANDO FRESH FOOD
S.R.L.

Oliol

14 M 2014
05268

31/07/2014 S.C. MANICOS S.R.L. VERRE DE NATURE 98%
NATURAL

15 M 2014
05270

31/07/2014 S.C. SOLAR WATTS S.R.L. solar watts Luminează inteligent!
Luminează cu LED!

16 M 2014
05271

31/07/2014 ORLANDO FRESH FOOD
S.R.L.

Olivol

17 M 2014
05272

31/07/2014 SIRBU CRISTINA ADRIANA BURSA DE MĂRCI
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18 M 2014
05273

31/07/2014 NECULA MARIUS GERARD LAND OF DRACULA Ordinul
Cavalerilor Diligit Vitam Dracula
ORASUL MEDIEVAL PARCUL DE
DISTRACTII DRACULA

19 M 2014
05274

31/07/2014 S.C. AVANQUEST S.R.L. WINEBOOK

20 M 2014
05275

31/07/2014 SIRBU CRISTINA ADRIANA MAGAZINUL DE MĂRCI

21 M 2014
05276

31/07/2014 SIRBU CRISTINA ADRIANA LABORATORUL DE MĂRCI

22 M 2014
05277

31/07/2014 SIRBU CRISTINA ADRIANA KEYGROUP - STRATEGIC
INTEGRATED BUSINESS
SERVICES

23 M 2014
05278

31/07/2014 S.C. FUNERARE RAINBOW
DOROBANTU S.R.L.

DOROBANTU Funerare Rainbow

24 M 2014
05279

31/07/2014 S.C. MODA & STYLE S.R.L. MODA & STYLE

25 M 2014
05280

31/07/2014 GLAXO GROUP LIMITED ZÂMBEŞTE ROMÂNIA

26 M 2014
05281

31/07/2014 S.C. CAMPUS TRADING S.R.L. CAMPUS

27 M 2014
05282

31/07/2014 Hankook Tire Worldwide Co.,
Ltd.

LauFenn

28 M 2014
05283

31/07/2014 Hankook Tire Worldwide Co.,
Ltd.

LauFenn S FIT

29 M 2014
05284

31/07/2014 ASOCIAŢIA MICROREGIONALĂ
MARA NATUR

Mara Natur

30 M 2014
05285

31/07/2014 BALEA MARIA ROXANA Roxi Rose Roxi Rose Fashion &
Lifestyle Site www.roxirose.com
There are three roles in a show: the
organisers, the artists and the public.
Choose your role

31 M 2014
05286

31/07/2014 S.C. NECSAN GUARD TEAM
S.R.L.

NECSAN NGT GUARD TEAM

32 M 2014
05287

31/07/2014 Hankook Tire Worldwide Co.,
Ltd.

LauFenn G FIT

33 M 2014
05289

31/07/2014 Hankook Tire Worldwide Co.,
Ltd.

LauFenn X FIT

34 M 2014
05294

31/07/2014 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

4 THE FUTURE
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35 M 2014
05295

31/07/2014 S.C. RAIOMA SWEET S.R.L. Iepuraşul

36 M 2014
05296

31/07/2014 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

STAREA DE BINE VINE DIN
INTERIOR

37 M 2014
05297

31/07/2014 HANKOOK TIRE Co., Ltd. LauFenn i Fit

38 M 2014
05298

31/07/2014 FITZPATRICK MIHAELA FormaSheFitness

39 M 2014
05299

31/07/2014 S.C. EXELO TRAINING &
DEVELOPMENT S.R.L.

EXELO MAKING KNOWLEDGE
HAPPEN

40 M 2014
05300

31/07/2014 S.C. INTELLIGENT QUALITY
SOFTWARE TESTING S.R.L.

BioLegumina Sănătate din natură

41 M 2014
05301

31/07/2014 LUKAS CONSTRUCT S.R.L. DIN 1864 ARBEMA BERE BLONDA
SUPERIOARA GUSTUL PUTERNIC
AL BERII CU TRDITIE

42 M 2014
05302

31/07/2014 S.C. INTELLIGENT QUALITY
SOFTWARE TESTING S.R.L.

iQST make it work

43 M 2014
05303

31/07/2014 POLYPACK INC poly pack

44 M 2014
05304

31/07/2014 POLYPACK INC poly pack

45 M 2014
05305

31/07/2014 POLYPACK INC fran pack

46 M 2014
05306

31/07/2014 POLYPACK INC fran pack

47 M 2014
05307

31/07/2014 PETRACHE COSTIN DAN HQ SOLUTIONS

48 M 2014
05308

31/07/2014 S.C. ARI BUSINESS NETWORK
S.R.L.

ari Love

49 M 2014
05309

31/07/2014 Henkel AG & Co.KGaA SUPER MESERIAŞ Ceresit

50 M 2014
05310

31/07/2014 S.C. SENATOR PRODIMPEX
S.R.L.

STEFAN VODA

51 M 2014
05311

31/07/2014 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. PIRAEUS BANK ROMÂNIA

52 M 2014
05312

31/07/2014 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. PIRAEUS BANK În dialog cu tine

53 M 2014
05313

31/07/2014 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. În dialog cu tine PIRAEUS BANK
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54 M 2014
05314

31/07/2014 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. PIRAEUS BANK BLACK & PRIVATE

55 M 2014
05315

31/07/2014 S.C. ATERM S.R.L. Aterm CALITATEA FERESTRELOR
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(210) M 2014 05078
(151) 31/07/2014
(732) S.C. PION IMPEX S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 41, judeţul Sibiu,
551041, MEDIAŞ ROMANIA 

(740) S.C. NOWAPATENT S.R.L.,
Str.Lotru nr. 4, bl. 92, sc. C, ap. 1,
judeţul Sibiu MEDIAŞ

(540)

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

clase:
30 Napolitane.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05197
(151) 30/07/2014
(732) MANTOVANI GIANLUCA ,

cetăţean străin cu rezidenţă în
România, Aleea Tarnita nr. 4, ap. 3,
judeţul Cluj, ,  ITALIA 

(540)

mgsurf
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagini web (pagini electrice).
16 Hârtie; fotografii; calendare; cataloage;
logo-uri (tipizate); tipizate utilizate pentru
scopuri social media, pentru expoziţii, galerii,
reclame, workshop-uri; ziare, obiecte de
papetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05239
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Reinweg

(591) Culori revendicate:negru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;  
(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
(distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05240
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10,
ap. 66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WAHLBERG

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

290112;  
(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 (distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05241
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rottler

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261112;

270501; 290112;  
(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
(distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 31/07/2014

7

(210) M 2014 05242
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10,
ap. 66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOHRMANN

(591) Culori revendicate:bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

290112;  
(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 (distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05243
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Kergen

(591) Culori revendicate:indigo, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(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
(distribuitoare automate).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05298
(151) 31/07/2014
(732) FITZPATRICK MIHAELA, Str.

Vasile Madgearu nr. 28, ap. 3, sector
1, 014135, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FormaSheFitness

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hărtie, 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 sens şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau invatamint (cu
excepţia aparatelor): materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice: clişee.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05299
(151) 31/07/2014
(732) S.C. EXELO TRAINING &

DEVELOPMENT S.R.L., Str.
Primăverii nr. 22, camera 1, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

EXELO MAKING KNOWLEDGE
HAPPEN

(591) Culori revendicate:mov închis, alb
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05300
(151) 31/07/2014
(732) S.C. INTELLIGENT QUALITY

SOFTWARE TESTING S.R.L., Str.
Calea Floreasca nr. 169A, corp A, et.
4, birou 2082, campus 05, 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)

BioLegumina Sănătate din natură

(531) Clasificare Viena:050917; 050921;
270501; 270502;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale.
35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail, inclusiv online, prin website-uri şi
magazine online) şi regruparea în avantajul
terţilor de produse menţionate anterior, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; publicitate prin toate mijloacele,
inclusiv online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, informaţii şi promoţii
prin toate mijloacele şi în special online;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru

consumatori; servicii de asistenţă şi
consultanţă în afaceri; activităţi de import
export; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Depozitare, ambalare, transport şi livrare
de produse agricole.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05301
(151) 31/07/2014
(732) LUKAS CONSTRUCT S.R.L., Str.

Ghe. Popa de Teius, nr. 68, ap. 4, Jud.
Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

DIN 1864 ARBEMA BERE BLONDA
SUPERIOARA GUSTUL PUTERNIC AL
BERII CU TRDITIE

(591) Culori revendicate:alb, bej, auriu,
cafeniu, maro, negru

(531) Clasificare Viena:250119; 260118;
290115;  

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

32 Bere; esenţe pentru fabricarea băuturilor;
extracte din fructe non-alcoolice; băuturi din
suc de fructe non-alcoolice; extrase de hamei
pentru prepararea berii; băuturi izotonice; bere
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de malţ; băuturi non-alcoolice.
35 Servicii de aprovizionare, cumparare şi
vânzare pentru terţi; import-export, servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, toate acestea şi pentru produsele
enumerate în clasa 32.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; servicii de îmbuteliere; livrări de
bunuri; transport (livrarea bunurilor);
ambalarea bunurilor; livrarea de colete;
închirierea de frigidere; închrierea camerelor
frigorifice; închirierea containerelor de
depozitare; închirierea platformelor de
vehicule; închirierea depozitelor; depozitare;
depozitarea bunurilor; ambalarea bunurilor,
toate acestea şi pentru produsele enumerate în
clasa 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05302
(151) 31/07/2014
(732) S.C. INTELLIGENT QUALITY

SOFTWARE TESTING S.R.L., Str.
Calea Floreasca nr. 169A, corp A, et.
4, birou 2082, campus 05, 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)

iQST make it work

(531) Clasificare Viena:270509; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software şi aplicaţii software.
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, inclusiv organizarea de cursuri şi
seminarii, conferinte şi simpozioane, expoziţii
şi concursuri.
42 Servicii de consultanţă în materie de
calculatoare şi software; proiectare, creare,
elaborare întreţinere, analiză şi actualizare de
software; dezvoltare, programare şi
implementare de software; creare şi menţinere
site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05303
(151) 31/07/2014
(732) POLYPACK INC, 3301 Gateway

Center Blvd., Pinellas Park,, FL
33782, FLORIDA S.U.A. FL

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

(540)

poly pack

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), negru (pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:260108; 270508;

290112;  
(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 vînzare, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05304
(151) 31/07/2014
(732) POLYPACK INC, 3301 Gateway

Center Blvd., Pinellas Park,, FL
33782, FLORIDA S.U.A. FL

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

(540)

poly pack

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05305
(151) 31/07/2014
(732) POLYPACK INC, 3301 Gateway

Center Blvd., Pinellas Park,, FL
33782, FLORIDA S.U.A. FL

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

(540)

fran pack

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
bright Red C), negru (pantone Black
6C)

  
(531) Clasificare Viena:260105; 270508;

290112;  
(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, (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05306
(151) 31/07/2014
(732) POLYPACK INC, 3301 Gateway

Center Blvd., Pinellas Park,, FL
33782, FLORIDA S.U.A. FL

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

(540)

fran pack

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05307
(151) 31/07/2014
(732) PETRACHE COSTIN DAN, Str.

Berveni nr. 42, bl. C1, et. 2, ap. 13,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

HQ SOLUTIONS
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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;
servicii it.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05308
(151) 31/07/2014
(732) S.C. ARI BUSINESS NETWORK

S.R.L., Str. Ion Nistor nr. 4, et. 1,
modul  M12B, 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)

ari Love

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 030716;

030717; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; vânzarea on line de cărţi
psihologice, bijuterii, compact discuri şi
videocasete în domeniul relaţiilor
interpersonale; relaţii publice; asistenţă,
informaţii, sfaturi şi consiliere specifică
domeniului de activitate, elaborarea de studii
de piaţă şi de analize statistice, prezentarea şi
publicitatea produselor şi serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
gestiunea afacerilor comerciale şi
administraţie comercială.
38 Furnizare de camere de chat on-line şi
buletine informative electronice pentru
utilizatori înregistraţi în vederea transmiterii
de mesaje de interes general, comunităţi
virtuale, reţele sociale, punere la comun de
fotografii şi transmitere de imagini
fotografice; furnizarea de buletine online
pentru transmiterea mesajelor între utilizatori
de calculatoare, cu privire la informaţii sau în
domeniul relaţiilor interpersonale şi
matrimoniale; furnizare de forumuri şi grupuri
de discuţie on line pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare;
programe de televiziune în domeniul relaţiilor
personale.
42 Cercetare şi servicii ştiinţifice; cercetare
psihologică, în special în domeniul dezvoltării
personale, relaţiilor interpersonale şi
casătoriei; servicii computerizate şi anume
gazduire de facilităti web pentru organizarea
de întâlniri, adunări şi discuţii interactive;
furnizarea unui site web care conţine
informaţii în domeniul cercetării psihologice,
a compatibilităţii persoanelor şi a relaţiilor
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personale; informare şi consultanţă cu privire
la serviciile de mai sus.
44 Servicii de examinare şi consiliere
psihologică; teste de personalitate cu scopuri
psihologice; elaborare de profiluri
psihologice, servicii de evaluare, examinare şi
consultaţii psihologice.
45 Servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, în special întâlniri şi servicii de
întâlniri prin intermediul calculatorului şi prin
video; servicii de aranjare şi de intermediere
a întâlnirilor; servicii de cluburi pentru
întâlniri şi de reţele sociale bazate pe internet;
servicii matrimoniale şi de informaţii în
domeniul relaţiilor interpersonale, mariajelor,
căsătoriilor şi nunţilor; consilierea
persoanelor singure, şi anume, consultanţă
personală pentru persoane singure cu privire
la relaţii personale şi căsătorii; consiliere, şi
anume, acordare de consiliere cu privire la
relaţii personale şi cu privire la bunăstarea
personală, prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; îndrumare şi consiliere
matrimonială; furnizare de informaţii în
domeniul bunăstării relaţiilor personale;
furnizare de informaţii în domeniul
prezentării de persoane; informare şi
consultanţă cu privire la serviciile de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05309
(151) 31/07/2014
(732) Henkel AG & Co.KGaA,

H e n k e l s t r a s s e  6 7 ,  4 0 5 8 9 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

SUPER MESERIAŞ Ceresit

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri,
galben auriu

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290114;  

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

2 Firnisuri (vopsele), lacuri; produse de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; coloranţi; mordanţi; răşini naturale
în stare brută; metale sub formă de folii şi sub
formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
17 Cauciuc; gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale şi incluse in clasa
17; materiale plastice în formă extrudată
pentru folosire în producţie; materiale pentru
ambalare, etansare şi izolare; conducte
flexibile, nu din metal; tencuieli izolante.
19 Materiale pentru construcţii nemetalice;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice, ipsos; tencuială de
ciment (rezistenţă la foc).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05310
(151) 31/07/2014
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gheorghe Pastia nr.
5, Judeţul Vrancea, 620035,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

STEFAN VODA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05311
(151) 31/07/2014
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PIRAEUS BANK ROMÂNIA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05312
(151) 31/07/2014
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PIRAEUS BANK În dialog cu tine

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;  
(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 05313
(151) 31/07/2014
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

În dialog cu tine PIRAEUS BANK

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05314
(151) 31/07/2014
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PIRAEUS BANK BLACK & PRIVATE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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 05315
(151) 31/07/2014
(732) S.C. ATERM S.R.L., Str. Gării, Jud.

Sibiu, , MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

Aterm CALITATEA FERESTRELOR

(591) Culori revendicate:gri, galben-orange

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
6 Uşi din aluminiu; uşi rezidenţiale din
aluminiu; cadre pentru schele prefabricate din
aluminiu; uşi din aluminiu pentru curţi
interioare.
19 Ferestre din PVC; uşi batante nemetalice;
uşi nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05262
(151) 31/07/2014
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,

Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
COMUNA DORNA CANDRENILOR
ROMANIA 

(540)

LaDORNA. Redescoperă bunătatea
laptelui!

  
(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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05263
(151) 31/07/2014
(732) BISERICA ADVENTISTA DE

ZIUA A SAPTE UNIUNEA DE
CONFERINTE, Str. Erou Iancu
Nicolae nr. 38-38A, O.P. Pipera,
Judeţul Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

EXPO SANATATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05264
(151) 31/07/2014
(732) SMART TRAVEL SOLUTION

S.R.L. -D, Str. Drumul Taberei nr. 92,
bl. C7, sc. D, et. 2, ap. 127, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FAMILY DESTINATIONS

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05265
(151) 31/07/2014
(732) LADISCARDAR S.R.L., Aleea Ilia

nr. 5, bl. 57, sc. A, et. 6, ap. 31, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LADIN

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

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 05266
(151) 31/07/2014
(732) CLUB SPORTIV C.F.R. SIMERIA,

Str. Avram Iancu nr. 23, Judeţul
Hunedoara, , SIMERIA ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV CFR SIMERIA
1909

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05267
(151) 31/07/2014
(732) ORLANDO FRESH FOOD S.R.L.,

Şos de Centură nr. 5, judeţul Ilfov,
0 7 7 0 6 0 ,  C O M .  C L I N C E N I
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Oliol

(591) Culori revendicate:mov, galben auriu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;

270503; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05268
(151) 31/07/2014
(732) S.C. MANICOS S.R.L., Str. Drumul

Taberei nr.37, bl.Z43, ap 64, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VERRE DE NATURE 98% NATURAL

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050302; 270508;

270511; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05270
(151) 31/07/2014
(732) S.C. SOLAR WATTS S.R.L., Bdul.

Dorobanţilor nr. 623, bl. 7, sc. 3, ap.
42, Judeţul Brăila, , BRĂILA
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)

solar watts Luminează inteligent!
Luminează cu LED!

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail, inclusiv online prin intermediul unui
website specializat) şi regruparea în avantajul
terţilor de produse aparate şi instalaţii de şi
pentru iluminat, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod;
publicitate prin toate mijloacele, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu aceste produse,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă;
activităţi de import export; lanţuri de
magazine; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05271
(151) 31/07/2014
(732) ORLANDO FRESH FOOD S.R.L.,

Şos de Centură nr. 5, judeţul Ilfov,
077060 ,  COM.  CLINCENI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Olivol

(591) Culori revendicate:verde închis,
verdedeschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:050317; 270503;

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

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05272
(151) 31/07/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
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)

BURSA DE MĂRCI

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail, inclusiv online, prin website-uri şi
magazine online) şi regruparea în avantajul
terţilor de active de proprietate industrială şi
intelectuală, cum sunt mărci, desene, modele,
brevete de invenţie, drepturi de autor, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; publicitate prin toate mijloacele,
inclusiv online, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, informaţii şi promoţii
prin toate mijloacele şi în special online;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; servicii de asistenţă şi
consultanţă în afaceri; activităţi de import
export; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Creare şi menţinere site web propriu
specializat în domeniul intermedierii
comercializărilor de mărci, desene şi modele,
brevete de invenţie, drepturi de autor şi
drepturi conexe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05273
(151) 31/07/2014
(732) NECULA MARIUS GERARD, Str.

Mr. Iancu Fotea, nr. 32, Jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

LAND OF DRACULA Ordinul
Cavalerilor Diligit Vitam Dracula
ORASUL MEDIEVAL PARCUL DE
DISTRACTII DRACULA

(591) Culori revendicate:negru, galben,
roşu, gri, maro

(531) Clasificare Viena:090110; 230125;
290115;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05274
(151) 31/07/2014
(732) S.C. AVANQUEST S.R.L., Bdul.

Victoriei nr. 13, bl. 34, sc. B, et. 6, ap.
27, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

WINEBOOK

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:110302; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
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aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05275
(151) 31/07/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
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)

MAGAZINUL DE MĂRCI

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

35 Publicitate prin toate mijloacele, în special
în mediul online, conducerea şi administrarea
afacerilor; comerţ; lucrări de birou.
45 Servicii destinate terţilor pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, în special
consultanţă în domeniul proprietăţii
industriale prin intermediul calculatorului, a
unor website-uri specializate, video şi audio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05276
(151) 31/07/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
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)

LABORATORUL DE MĂRCI

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

42 Creare şi menţinere site web propriu.
45 Servicii destinate terţilor pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, în special
consultanţă, asistenţă şi reprezentare în
domeniul proprietatii industriale, inclusiv prin
intermediul calculatorului, a unor websit-uri
specializate, video şi audio.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05280
(151) 31/07/2014
(732) GLAXO GROUP LIMITED, Great

West Road 980, Brentford, TW8 9GS,
MIDDLESEX REGATUL UNIT 

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

(540)

ZÂMBEŞTE ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate de toaletă nemedicamentoase,
pastă de dinţi, apă de gură şi preparate pentru
împrospătarea respiraţiei; preparate de
îngrijire orală, geluri dentare, preparate pentru
albit, preparate pentru lustruit dinţii, preparate
pentru albirea dinţilor şi acceleratori,
preparate cosmetice pentru îndepărtarea
petelor.
21 Periuţe de dinţi.
41 Servicii educaţionale pentru copii cu
privire la sănătatea dentară.
44 Servicii stomatologice şi servicii de
informare stomatologică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05281
(151) 31/07/2014
(732) S.C. CAMPUS TRADING S.R.L.,

Str. Levănţica nr. 79, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAMPUS

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290113;  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05282
(151) 31/07/2014
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.,

Teheran- ro  (Yeoksam-dong)
Gangnam-gu, 133, 135-723, SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LauFenn

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Anvelope pentru automobile; anvelope
pentru biciclete; carcase pentru anvelope
pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope
pentru motociclete; petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţile
autovehiculelor; camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor; plase de bagaje
pentru vehicule; anvelope pneumatice; truse
pentru repararea camerelor de aer; jante
pentru roţile vehiculelor; huse pentru şei de
biciclete; huse pentru şei de motociclete;
centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor; segmenţi de frână pentru
vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru anvelope; ţinte pentru anvelope;
anvelope pentru roţile vehiculelor; anvelope
solide pentru roţile vehiculelor; suprafeţe de
rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile

(suprafeţe de rulare) pentru vehicule; şenile
(suprafeţe de rulare) tip tractor pentru
vehicule; anvelope fără camere pentru
biciclete; anvelope fără camere pentru
motociclete; supape pentru anvelopele
vehiculelor; pneuri pentru roata vehiculului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05277
(151) 31/07/2014
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
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)

KEYGROUP - STRATEGIC
INTEGRATED BUSINESS SERVICES

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

35 Consultanţă în afaceri şi în toate domeniile
specifice acestei clase; publicitate prin toate
mijloacele, în special în mediul online,
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.
45 Servicii destinate terţilor pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, în special
servicii de consultaţă în materie de litigii, de
drepturi de autor şi conexe, de franchising, cu
privire la încălcarea drepturilor de autor,
acordarea licenţelor de drepturi de autor;
servicii de consiliere profesională legate de
drepturile de proprietate intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05283
(151) 31/07/2014
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.,

Teheran- ro  (Yeoksam-dong)
Gangnam-gu, 133, 135-723, SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LauFenn S FIT

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Anvelope pentru automobile; anvelope
pentru biciclete; carcase pentru anvelope
pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope
pentru motociclete; petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţile
autovehiculelor; camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor; plase de bagaje
pentru vehicule; anvelope pneumatice; truse
pentru repararea camerelor de aer; jante
pentru roţile vehiculelor; huse pentru şei de
biciclete; huse pentru şei de motociclete;
centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor; segmenţi de frână pentru
vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru anvelope; ţinte pentru anvelope;
anvelope pentru roţile vehiculelor; anvelope
solide pentru roţile vehiculelor; suprafeţe de
rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile
(suprafeţe de rulare) pentru vehicule; şenile

(suprafeţe de rulare) tip tractor pentru
vehicule; anvelope fără camere pentru
biciclete; anvelope fără camere pentru
motociclete; supape pentru anvelopele
vehiculelor; pneuri pentru roata vehiculului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05284
(151) 31/07/2014
(732) ASOCIAŢIA MICROREGIONALĂ

MARA NATUR, Str. Săsar nr. 6,
judeţul Maramureş, 435100, BAIA
SPRIE ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M I D I A S E N
INNOVATIONS, Str. Calea Traian nr.
4A/44, judeţ Maramureş BAIA
MARE

(540)

Mara Natur

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
199C), verde (Pantone 356C)

 (531) Clasificare Viena:050713; 270508;
290112;  

(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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
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produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina
pentru motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
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 nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
15 Instrumente muzicale.
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 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.
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.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn

(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
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cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru preparea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05285
(151) 31/07/2014
(732) BALEA MARIA ROXANA, Str.

Apicultorilor nr. 23A, Jud. Timiş,
300776, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Roxi Rose Roxi Rose Fashion & Lifestyle
Site www.roxirose.com There are three
roles in a show: the organisers, the artists
and the public. Choose your role

(531) Clasificare Viena:090110; 270508;
270509;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05286
(151) 31/07/2014
(732) S.C. NECSAN GUARD TEAM

S.R.L., Str. Flacăra nr. 1, bl. C14, sc.
3, et. 1, ap. 5, judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

NECSAN NGT GUARD TEAM

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05287
(151) 31/07/2014
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.,

Teheran- ro  (Yeoksam-dong)
Gangnam-gu, 133, 135-723, SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LauFenn G FIT

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Anvelope pentru automobile; anvelope
pentru biciclete; carcase pentru anvelope
pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope
pentru motociclete; petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţile
autovehiculelor; camere de aer pentru pneurile
autovehiculelor; plase de bagaje pentru
vehicule; anvelope pneumatice; truse pentru
repararea camerelor de aer; jante pentru roţile
vehiculelor; huse pentru şei de biciclete; huse
pentru şei de motociclete; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru anvelope; ţinte pentru anvelope;
anvelope pentru roţile vehiculelor; anvelope
solide pentru roţile vehiculelor; suprafeţe de
rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile
(suprafeţe de rulare) pentru vehicule; şenile
(suprafeţe de rulare) tip tractor pentru
vehicule; anvelope fără camere pentru
biciclete; anvelope fără camere pentru
motociclete; supape pentru anvelopele
vehiculelor; pneuri pentru roata vehiculului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05278
(151) 31/07/2014
(732) S.C. FUNERARE RAINBOW

DOROBANTU S.R.L., Str. Bacriului
nr. 35, Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov,
, ROŞU ROMANIA 

(540)

DOROBANTU Funerare Rainbow

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru, gri, alb, maro

(531) Clasificare Viena:030711; 030724;
241325; 270508; 290115;  

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

45 Servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05289
(151) 31/07/2014
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.,

Teheran- ro  (Yeoksam-dong)
Gangnam-gu, 133, 135-723, SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LauFenn X FIT

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

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

12 Anvelope pentru automobile; anvelope
pentru biciclete; carcase pentru anvelope
pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope
pentru motociclete; petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţile
autovehiculelor; camere de aer pentru pneurile
autovehiculelor; plase de bagaje pentru
vehicule; anvelope pneumatice; truse pentru
repararea camerelor de aer; jante pentru roţile
vehiculelor; huse pentru şei de biciclete; huse
pentru şei de motociclete; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru anvelope; ţinte pentru anvelope;
anvelope pentru roţile vehiculelor; anvelope
solide pentru roţile vehiculelor; suprafeţe de
rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile
(suprafeţe de rulare) pentru vehicule; şenile
(suprafeţe de rulare) tip tractor pentru
vehicule; anvelope fără camere pentru
biciclete; anvelope fără camere pentru
motociclete; supape pentru anvelopele
vehiculelor; pneuri pentru roata vehiculului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05294
(151) 31/07/2014
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Sg. Vasile Şerbănică
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

4 THE FUTURE
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, alb, gri, negru
(531) Clasificare Viena:210301; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05279
(151) 31/07/2014
(732) S.C. MODA & STYLE S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 103 bis,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05295
(151) 31/07/2014
(732) S.C. RAIOMA SWEET S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 5, judeţul
Argeş, , CÂMPULUNG ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

Iepuraşul
(591) Culori revendicate:alb, auriu
(531) Clasificare Viena:030501; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; ciocolată şi produse de ciocolată;
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05296
(151) 31/07/2014
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)
STAREA DE BINE VINE DIN

INTERIOR

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

29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate,
cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi lactate preparate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05297
(151) 31/07/2014
(732) HANKOOK TIRE Co., Ltd.,

Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, nr. 133, 135-723,
SEOUL REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LauFenn i Fit
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Anvelope pentru automobile; anvelope
pentru biciclete; carcase pentru anvelope
pneumatice; huse pentru anvelope; anvelope
pentru motociclete; petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer; camere de
aer pentru biciclete; camere de aer pentru
motociclete; camere de aer pentru anvelope
pneumatice; camere de aer pentru roţile
autovehiculelor; camere de aer pentru pneurile
autovehiculelor; plase de bagaje pentru
vehicule; anvelope pneumatice; truse pentru
repararea camerelor de aer; jante pentru roţile
vehiculelor; huse pentru şei de biciclete; huse
pentru şei de motociclete; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor; segmenţi de frână
pentru vehicule; amortizoare pentru vehicule;
portschiuri pentru automobile; crampoane
pentru anvelope; ţinte pentru anvelope;
anvelope pentru roţile vehiculelor; anvelope
solide pentru roţile vehiculelor; suprafeţe de
rulare pentru reşaparea pneurilor; şenile
(suprafeţe de rulare) pentru vehicule; şenile
(suprafeţe de rulare) tip tractor pentru
vehicule; anvelope fără camere pentru
biciclete; anvelope fără camere pentru
motociclete; supape pentru anvelopele
vehiculelor; pneuri pentru roata vehiculului.

˜˜˜˜˜˜˜


