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Cereri Mărci publicate în 07.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06940
31/10/2014 BLAJUT VIOREL IONEL CENTRUL REZIDENŢIAL SF.

ANTON

2 M 2014
07382

31/10/2014 S.C. SEARCH CHEMICALS
S.R.L.

Praktiker

3 M 2014
07412

31/10/2014 BEBE LIBRARIE S.R.L. BEBE LIBRARIE

4 M 2014
07446

31/10/2014 BERARIA H S.R.L. COOBERATIVA

5 M 2014
07456

31/10/2014 S.C. ISHTAR INTERNET
GROUP S.R.L.

pentru acasa

6 M 2014
07458

31/10/2014 S.C. COS-RAM S.R.L. VILA Călimănel

7 M 2014
07459

31/10/2014 POPESCU RAZVAN
ALEXANDRU

DentalMed Kids

8 M 2014
07460

31/10/2014 FUNDATIA DENTALMED DentalMed Foundation

9 M 2014
07464

31/10/2014 S.C. INTERNET LINK S.R.L. MULTIMEDIA S.G.S. Simply GO
Surf

10 M 2014
07465

31/10/2014 SOCIAL MARKETING
SOLUTIONS S.R.L.

LOVE + plus BIG MAX

11 M 2014
07466

31/10/2014 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU STIINTE BIOLOGICE

DANUBIUS-RI

12 M 2014
07467

31/10/2014 S.C. INSTYLE DESIGN &
COMMUNICATION S.R.L.

SIMU CREATORS OF THE
EXTRAORDINAIRE KEEPERS OF
BEAUTY u

13 M 2014
07468

31/10/2014 S.C. STREAMARK S.R.L. STREAMARK

14 M 2014
07469

31/10/2014 S.C. VEL PITAR S.A. DONUTTELO miez pufos, gust
delicios

15 M 2014
07472

31/10/2014 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

TRAVAPRESS

16 M 2014
07473

31/10/2014 DORCIOMAN RAMONA ELENA THE DRESSER

17 M 2014
07474

31/10/2014 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

bResponsive
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2014
07475

31/10/2014 S.C. CROSSPOINT FINANCE
S.R.L.

PROPERTY INVEST

19 M 2014
07476

31/10/2014 NSIG MANAGEMENT LTD KRTELA Serviciu Rapid de
Reincarcare Cartele
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(210) M 2014 06940
(151) 31/10/2014
(732) BLAJUT VIOREL IONEL, Str.

Gheorghe Asachi nr.17, judeţul Iaşi, ,
IASI ROMANIA 

(540)

CENTRUL REZIDENŢIAL SF. ANTON

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050502; 260105;

260115; 260121; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale (asistenţă spitalicească;
asistenţă  medicală  ambulatorie şi
stomatologică; asistenţă medicală generală;
asistenţă medicală specializată; activităţi
referitoare la sănătatea umană).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07382
(151) 31/10/2014
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Praktiker

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(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; raşini
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
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benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
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,
distribuitoare automate.
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
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

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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 construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 31.10.2014

5

transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
31 Cereale si produse agricole, horticole şi
forestiere, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07412
(151) 31/10/2014
(732) BEBE LIBRARIE S.R.L., Şos.

Bucureşti Târgovişte nr. 44B, bl.1, sc.
1, ap. 116, Judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

BEBE LIBRARIE

(300) Prioritate invocată:
 **/25/09/2014/RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07446
(151) 31/10/2014
(732) BERARIA H S.R.L., Str. Kiseleff nr.

32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COOBERATIVA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07466
(151) 31/10/2014
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU STIINTE BIOLOGICE,
Splaiul Independenţei nr. 296, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANUBIUS-RI

(591) Culori revendicate:albastru, vernil
(531) Clasificare Viena:011524; 270502;

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

clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07467
(151) 31/10/2014
(732) S.C. INSTYLE DESIGN &

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Ermil Pangratti nr. 24, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMU CREATORS OF THE
EXTRAORDINAIRE KEEPERS OF
BEAUTY u

(591) Culori revendicate:auriu
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(531) Clasificare Viena:050520; 270507;
270511; 290102;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07468
(151) 31/10/2014
(732) S.C. STREAMARK S.R.L., Str.

Samuel Vulcan nr. 59, sector 5,
051701, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STREAMARK

(531) Clasificare Viena:260101; 270508;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07469
(151) 31/10/2014
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

DONUTTELO miez pufos, gust delicios

(591) Culori revendicate:gri, roz, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260116; 270511;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07456
(151) 31/10/2014
(732) S.C. ISHTAR INTERNET GROUP

S.R.L., Str. Răcari nr. 55, bl. 71, sc. 1,
ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

pentru acasa
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

290112;  
(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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 07460
(151) 31/10/2014
(732) FUNDATIA DENTALMED, Calea

13 Septembrie, nr. 102, bl. 48a,
supanta, cam 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DentalMed Foundation

(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 frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07458
(151) 31/10/2014
(732) S.C. COS-RAM S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 22, Judeţul Suceava,
, VATRA DORNEI ROMANIA 

(540)

VILA Călimănel
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
5473 C)

(531) Clasificare Viena:260207; 260302;
270502; 270508; 290103;  

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

43 Restaurane şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07459
(151) 31/10/2014
(732) P O P E S C U  R A Z V A N

A L E X A N D R U ,  C o m u n a
Adunaţii-Copăceni, Judeţul Giurgiu, ,
SAT MOGOŞEŞTI ROMANIA 

(540)

DentalMed Kids

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07464
(151) 31/10/2014
(732) S.C. INTERNET LINK S.R.L.,

Staţie Pornire Telegondolă zona Hotel
Perla-C3, Spaţiu comercial-Parter,
Jud. Constanţa, , MAMAIA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MULTIMEDIA S.G.S. Simply GO Surf

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
galben, portocaliu

(531) Clasificare Viena:010506; 241508;
260418; 290115;  

(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;
filme, suporturi magnetice, optice, flash,
memorii statice, carduri de memorie, memory
stick, toate înregistrate/încărcate cu programe
software şi/sau pentru acces prin mijloace
electronice sau internet; suporturi de date
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înregistrate şi orice alt tip de dispozitiv de
stocare, publicaţii electronice descărcabile;
discuri compacte. DVD-uri şi alte suporturi
digitale cu înregistrări de programe software;
publicaţii electronice încărcabile; fişiere cu
imagini şi sunete, încărcabile; programe
software pentru computere permiţând
transmisia de fotografii, video, texte, muzică,
MP3; casete pentru suporturile înregistrate;
programe software înregistrate; dezvoltarea
de unelte pentru computer software; programe
software pentru managementul unor baze de
date.
35 Servicii de publicitate/menţionare /căutare
de sponzorizare/servicii de relaţii cu publicul
şi de promovare a produselor, prin orice fel de
mijloace din această clasă; promovarea
afacerii prin mijloace audio-vizuale, prin
telefon, promovarea on-line în reţele
informatice şi site-uri web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
pregătirea, redactarea, difuzarea şi
actualizarea de texte publicitare, de anunţuri
şi de materiale publicitare; servicii care
constau în căutarea, culegerea, înregistrarea,
transcrierea, compunerea compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise,
înregistrări, date şi informaţii în fişiere
informatice-electronice; gestionarea de fişiere
informatice; procesarea de cuvinte, de
informaţii, într-o bază de date computerizată;
organizarea de expoziţii în scop comercial;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
comercializarea tuturor produselor de
software; punerea împreună, spre beneficiul
altora, a unei varietăţi de bunuri, prin orice
mijloace din această clasă şi în special prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, al emisiunilor de
teleshopping, sau al canalelor TV comerciale,

permiţând convenabil cumpărătorilor să le
vadă şi să le cumpere; distribuirea de
materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
broşuri, eşantioane), prin poştă şi în particular
prin vânzarea la distanţă prin cataloage;
conducerea şi administrarea afacerilor în
domeniu; diseminare de informaţii despre
programele de software, despre instruire
profesională în domeniu; căutare de informaţii
în fişiere informatice pentru terţi; estimări şi
date, consultanţă, expertiză pentru afaceri în
domeniu.
38 Telecomunicaţii; servicii de transmitere,
difuzare, retransmitere, diseminare de date,
programe prin internet, prin telefon mobil,
prin unde radio; servicii de difuzare şi
comunicaţi interactive; transmisia electronică
de voce, date şi imagini prin televiziune şi
video difuzare; transmisia de programe de
software prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; fumizarea de forumuri de
discuţii şi schimb de mesaje, platforme
social-media, pe internet; transmiterea de date
computerizate, de mesaje şi imagini asistate
de calculator; transmitere de fişiere digitale;
furnizarea de acces la informaţii şi la baze de
date; furnizarea accesului utilizatorilor la o
reţea informatică mondială; închiriere de timp
de acces la reţele informatice mondiale;
transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (camera
web); servicii de portal internet şi comunicaţii
prin portal; servicii de comunicaţii interactive
cu ajutorul calculatorului; transmisia de
imagini, sunet şi muzica prin intermediul unei
reţele de multimedia.
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; crearea,
elaborarea, conceperea, găzduirea,
actualizarea, instalarea, copierea, închirierea
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şi întreţinerea de programe de calculatoare;
dezvoltarea, modernizarea şi aducerea la zi a
programelor software; asigurarea de utilizare
temporara de software de calculator
nedescărcabil folosit la crearea şi publicarea
de manuale; consultanţă în materia
programelor de calculator; servicii de
calibrare, diagnoză şi control de calitate
relativ la programele de calculator; licenţiere
de programe de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07472
(151) 31/10/2014
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

TRAVAPRESS

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07473
(151) 31/10/2014
(732) DORCIOMAN RAMONA ELENA,

Str. Foişorului nr. 122-124, sc. C, et.
2, ap. 36, sector 3, 031183,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE DRESSER

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
25 Articole îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07474
(151) 31/10/2014
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei 319, Anexa
OB209,  sector  6 ,  060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bResponsive

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
35 Publicitate.
42 Actualizare de software de calculator
pentru terţi (programe).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07475
(151) 31/10/2014
(732) S.C. CROSSPOINT FINANCE

S.R.L., B-dul Agronomiei nr. 8-16,
bl. N. 3-1, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROPERTY INVEST

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

36 Servicii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07476
(151) 31/10/2014
(732) NSIG MANAGEMENT LTD, 77

Strovolos Av., Strovolos Center, Off
204, 2018, NICOSIA CIPRU 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KRTELA Serviciu Rapid de Reincarcare
Cartele

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
270515;  

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

36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
furnizarea de cartele preplătite; procesarea
plăţilor electronice efectuate cu carduri
preplătite; servicii bancare prin telefon;
emisiune de cartele telefonice; servicii
bancare furnizate în scopul plătirii facturilor
prin telefon.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07465
(151) 31/10/2014
(732) S O C I A L  M A R K E T I N G

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, et. 4, ap.
39, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

LOVE + plus BIG MAX

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(pantone 199C), albastru (pantone
2925C)

 
(531) Clasificare Viena:210321; 260418;

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

clase:
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;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide.
1 0  A p a r a t e  ş i  i n s t r u m e n t e
chirurgicale.medicale, stomatologice şi de uz
veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali;
articole ortopedice, material de sutură. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

(210) M 2014 07312
(151) 31/10/2014
(732) DUCA SORANA MARIA PFA, Str.

Horea nr. 37-39, bl. 1, sc. A, et. 3, ap.
15, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Markethinker
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
marketing; relaţii publice; consultanţă
comercială; studii de piaţă; servicii în
domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence); servicii de strategie în afaceri;
pregătire şi realizare de planuri şi concepte 

media şi de publicitate; servicii de publicitate
furnizate prin internet; promovare, publicitate
şi marketing pentru pagini web online; servicii
de consultanţă privind comertul internaţional;
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet; consultanţă privind vânzarea de
firme; intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii.
41 Organizarea spectacolelor; organizare de
seminarii; organizare de festivaluri; organizare
de petreceri; organizare de conferinţe;
organizare de gale; traducere şi interpretare;
servicii de rezervare şi vânzare de bilete
pentru evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare de mai sus, publicata în data
de 31/10/2014.



                     E R A T { 

Referitor la depozitul  M2014 /06963, înregistrat în data de
13.10.2014, publicat în data de 20.10.2014 dintr-o eroare a fost omis|
prioritatea.

Se invoc|: prioritatea nr.N/087650 din data de 20.06.2014 Õi Ûara
China având starea acceptat|.


