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Cereri M|rci publicate în 30/01/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 08471 23/01/2015 S.C. MULTI MEDIA EST S.R.L. TOTUL DESPRE MAME

2 M 2015 00417 23/01/2015 BONEA DRAGOS-ADRIAN DALET BATH

3 M 2015 00418 23/01/2015 GUTU EMANUEL CRISTIAN TRIPLU SEC

4 M 2015 00419 23/01/2015 GUTU EMANUEL CRISTIAN DOMINIQUE

5 M 2015 00420 23/01/2015 S.C. TOP BEVERAGE GROUP
S.R.L.

BEER ACADEMY

6 M 2015 00421 23/01/2015 S.C. HILCON S.R.L. EnlargRx

7 M 2015 00422 23/01/2015 S.C. HILCON S.R.L. Prematrol

8 M 2015 00423 23/01/2015 UAT OraÕul Ghimbav GHIMBAV

9 M 2015 00424 23/01/2015 S.C. MORARU ANCA S.R.L. Moraru Anca DistribuÛie b|uturi

10 M 2015 00425 23/01/2015 SOARE IULIA CORINA MagiaCulorilor.ro

11 M 2015 00426 23/01/2015 UAT OraÕul Ghimbav INFO GHIMBAV

12 M 2015 00427 23/01/2015 S.C. TECH SAVVY MINDS S.R.L. You did it

13 M 2015 00428 23/01/2015 CHERTES LIVIU t/war

14 M 2015 00429 23/01/2015 S.C. ARDEAL TRUST S.R.L. SALIS HOTEL & MEDICAL SPA

15 M 2015 00430 23/01/2015 ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L. PARADOKS

16 M 2015 00431 23/01/2015 S.C. INSTANT ICE S.R.L. INSTANT ICE

17 M 2015 00432 23/01/2015 S.C. TCI GLOBAL EXPERT S.R.L. ÎMPRUMUT cu MAÔINA
ÎMPRUMUTURI URGENTE CU
GARANÚII AUTO
www.imprumutcumasina.ro

18 M 2015 00433 23/01/2015 S.C. VLAMAR BLACK S.R.L. Vlamar
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19 M 2015 00436 23/01/2015 NATY'S BEAUTY CENTER S.R.L. ENERGIA FITNESS CENTER

20 M 2015 00437 23/01/2015 Moara Corbeanca Commercial
Center S.R.L.

MOARA CORBEANCA inima
târgului

21 M 2015 00438 23/01/2015 S.C. ARTEZI S.R.L. Artezi

22 M 2015 00439 23/01/2015 OXYHELP S.R.L. HIPERBAR by OXYHELP

23 M 2015 00440 23/01/2015 BULANCEA MONICA
MATEESCU ADAM DENISS
DOBRE ANDA
ANDREI DORIN

CAPITAL CONSULTING Helping
Business Overcome Challenges

24 M 2015 00441 23/01/2015 OXYHELP S.R.L. OXYHELP

25 M 2015 00442 23/01/2015 PASOCO S.R.L. SINNERS

26 M 2015 00443 23/01/2015 S.C. ENDRESS GROUP
ROMANIA S.R.L.

ENDRESS GROUP

27 M 2015 00444 23/01/2015 VICONT EXPERT S.R.L. VICONT EXPERT

28 M 2015 00445 23/01/2015 S.C. TMCC INDUSTRY S.R.L. TMCC INDUSTRY

29 M 2015 00446 23/01/2015 PNI INTERNATIONAL S.R.L. SilverCloud

30 M 2015 00447 23/01/2015 RAZVAN BOGDAN BACIU e-day idei de cadouri Õi gadget-uri
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(210) M 2014 08471
(151) 23/01/2015
(732) S.C. MULTI MEDIA EST S.R.L.,

Str. Temisana nr. 5, parter, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOTUL DESPRE MAME

(591) Culori revendicate:turcoaz, roz,
galben, roşu, mov

(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00428
(151) 23/01/2015
(732) CHERTES LIVIU, Str. Principală nr.

195 S, judeţul Cluj, , FELEACU
ROMANIA 

(540)

t/war

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

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00429
(151) 23/01/2015
(732) S.C. ARDEAL TRUST S.R.L., Str.

Hasdate, nr. 1058A, Jud. Cluj, ,
MIHAI VITEAZU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

SALIS HOTEL & MEDICAL SPA

(591) Culori revendicate:maro, alb
 
(531) Clasificare Viena:010105; 270508;

270509;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00417
(151) 23/01/2015
(732) BONEA DRAGOS-ADRIAN, Str.

Piscului nr. 16, bl. 42, sc. B, et. 6, ap.
46, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DALET BATH

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de incălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare. 
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice. 
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 recipienţi 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
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de biro.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00418
(151) 23/01/2015
(732) GUTU EMANUEL CRISTIAN, Str.

Valea Argeşului nr. 5, bl. C1, sc. 2, et.
1, ap. 41, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRIPLU SEC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00419
(151) 23/01/2015
(732) GUTU EMANUEL CRISTIAN, Str.

Valea Argeşului nr. 5, bl. C1, sc. 2, et.
1, ap. 41, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOMINIQUE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00420
(151) 23/01/2015
(732) S.C. TOP BEVERAGE GROUP

S.R.L., Str. Vaporul lui Assan nr. 4,
bl. 4, sc. 2, et. 6, ap. 47, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEER ACADEMY
 
(531) Clasificare Viena:070124; 190101;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00430
(151) 23/01/2015
(732) ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.,

B-dul. Voluntari, nr. 102, Hala 7, Jud
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

PARADOKS

(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.
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,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de transport; ambalare şi
depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00421
(151) 23/01/2015
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

EnlargRx

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

5 Preparate pentru facilitarea actului sexual;
suplimente alimentare medicinale; suplimente
alimentare şi dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00422
(151) 23/01/2015
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

Prematrol

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

5 Preparate pentru facilitarea actului sexual;
suplimente alimentare medicinale; suplimente
alimentare şi dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00431
(151) 23/01/2015
(732) S.C. INSTANT ICE S.R.L., Str.

Burebista, nr. 26, bl. C1, sc. A, ap. 7,
Jud. Constaná, , CONSTANÁ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  R A L U C A
ARDELEANU, STR. BAIA DE
ARAMĂ NR.1, BL.B, SC.3, ET.6,
AP.117, SECTOR 2 BUCUREŞTI

(540)

INSTANT ICE
(591) Culori revendicate:albastru, alb
 (531) Clasificare Viena:030114; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00423
(151) 23/01/2015
(732) UAT Oraşul Ghimbav, Str. Lungă nr.

69, judeţul Braşov, , Ghimbav
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

GHIMBAV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00432
(151) 23/01/2015
(732) S.C. TCI GLOBAL EXPERT

S.R.L., Str. Latea Gheorghe nr. 3, bl.
C81, ap. 28, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ÎMPRUMUT cu MAŞINA
ÎMPRUMUTURI URGENTE CU
G A R A N Ţ I I  A U T O
www.imprumutcumasina.ro
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;

290103;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 23/01/2015

7

(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.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00424
(151) 23/01/2015
(732) S.C. MORARU ANCA S.R.L., Str.

Milcov nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 5, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Moraru Anca Distribuţie băuturi

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:190101; 270508;

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

clase:
39 Servicii de distribuţie băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00433
(151) 23/01/2015
(732) S.C. VLAMAR BLACK S.R.L., Bd.

Mamaia, nr. 93, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  R A L U C A
ARDELEANU, STR. BAIA DE
ARAMĂ NR.1, BL.B, SC.3, ET.6,
AP.117, SECTOR 2 BUCUREŞTI

(540)

Vlamar
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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(210) M 2015 00436
(151) 23/01/2015
(732) NATY'S BEAUTY CENTER

S.R.L., Str. Codrii Neamţului, nr. 5-7,
Clădirea A, et. 3, ap. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ENERGIA FITNESS CENTER

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

  
(531) Clasificare Viena:020713; 020723;

270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00437
(151) 23/01/2015
(732) Moara Corbeanca Commercial

Center S.R.L., Str. Ing. Dumitru
Zosima nr. 52, corp B, sector 1, ,
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)

MOARA CORBEANCA inima târgului

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

  
(531) Clasificare Viena:070113; 270508;

290112;  

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

35 Publicitate; servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatori de servicii
şi producători de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial,
galerie comercială sau a unui mall, a unei
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varietăţi de magazine en detail, precum şi
restaurante, fast-food-uri, săli de cinema,
locuri de joacă şi de îngrijire pentru copii,
servicii de divertisment, educaţie şi sport,
saloane de frumuseţe, servicii bancare, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile; strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un centru comercial sau mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicaţii;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul magazinelor en gros sau en detail, în
cadrul centrelor comerciale, galeriilor
comerciale sau mall-urilor, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, ori prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul, accesorii, bijuterii, parfumuri,
cosmetice, produse de întreţinere a igienei,
produse de curăţat, biciclete, cărţi, ziare,
reviste, produse de papetărie, produse
electrice şi electronice, calculatoare,
televizoare, telefoane, jucării, jocuri, produse
şi instrumente farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi
hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului
uman, fructe şi legume, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, mobilă, veselă, decoraţiuni pentru
casă, flori, arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri,
tutun, animale vii, bagaje, genţi, covoare,
carpete, lenjerie de pat şi masă, ceasuri,
ochelari, DVD-uri, CD-uri, aparate fotografice
şi cinematografice, instrumente muzicale,
vopsea, lumânări, obiecte de artă, alimente şi
scutece pentru sugari, maşini şi maşini unelte,

articole pentru casă şi grădină, scule şi
instrumente de mână acţionate manual,
tacâmuri de masă, aparate de ras, software,
aparate de încălzit, de iluminat, de gătit,
instalaţii sanitare, vehicule, piese şi accesorii
pentru vehicule, umbrele, bastoane, oglinzi,
rame, perii, piepteni, obiecte din sticlă, cristal
şi porţelan, corturi, saci de dormit, nasturi,
dantele, broderii, şireturi, copci, plante, tapete
murale, parchet, gresie, faianţă, perdele,
materiale de construcţii (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; organizare,
gestionare şi monitorizare de programe de
stimulare, loializare şi fidelizare a clienţilor în
scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing sau promoţionale; organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri
promoţionale; organizare de evenimente,
prezentări de modă, concursuri, expoziţii,
târguri şi festivaluri în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; organizarea de
campanii de marketing şi publicitare;
urmărirea volumului de vânzări pentru terţi;
închirierea spaţiilor publicitare; închirierea de
standuri de vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; gestiunea stocurilor; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; cercetări şi evaluări
în domeniul afacerilor; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori; agenţii de
import-export; agenţii de informaţii
comerciale; analiza preţului; auditare;
contabilitate; facturare; servicii de comparaţie
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a preţurilor; compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate; închiriere de automate
de vânzare; închiriere de maşini şi aparatură
de birou; căutare de sponsorizare; cercetarea
pieţei; decorarea vitrinelor pentru magazine;
închiriere de materiale publicitare şi de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate prin poştă; vânzare la licitaţie;
sondaje de opinie; studii de piaţă; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line; publicitate televizată şi radiofonică;
relaţii publice; revista presei; publicitate
outdoor; marketing; intermediere de achiziţii
(achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri); producţia de clipuri publicitare;
servicii de telemarketing; publicitate pentru
filme cinematografice şi săli de cinema;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii; servicii de intermediere
comercială; consiliere în afaceri privind
francizarea; administrarea afacerilor în sistem
de franciză; asistenţă comercială privind
deschiderea de francize; servicii oferite de un
francizor, respectiv asistenţă în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale
sau comerciale; servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcţii.
36 Asigurări; servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile, şi anume servicii de
închiriere, estimare a bunurilor imobiliare şi
finanţare; agenţii imobiliare; evaluări
imobiliare; închiriere de proprietăţi
imobiliare; managementul proprietăţilor
imobiliare; colectarea chiriilor; închirierea
spaţiilor de birouri (imobiliare); închirierea de
apartamente; închirieri de spaţii comerciale;
închiriere de spaţii comerciale în mall-uri
şi/sau centre comerciale; evaluarea costurilor

de reparaţii (evaluări financiare); încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare;
intermediere de contracte de închiriere;
leasing de spaţii comerciale; credite pentru
contracte de închiriere cu opţiune de
cumpărare; consultaţii şi informaţii în
domeniul financiar şi imobiliar; servicii de
finanţare comercială; servicii de finanţare
imobiliară; emiterea de semne de valoare,
inclusiv carduri şi voucher-ere, în ceea ce
priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor;
strângerea de fonduri în scopuri caritabile;
sponsorizarea financiară a activităţilor de
divertisment, sportive şi culturale; servicii
financiare legate de francizare.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
de ansambluri rezidenţiale, mall-uri, centre
comerciale, centre socio-culturale, centre de
divertisment; servicii de instalare, reparare şi
întreţinere de maşini şi aparate de amuzament;
întreţinere, reparaţii, spălarea şi curăţarea
automobilelor; instalarea, mentenanţă şi
reparaţia maşinilor şi echipamentelor de
birouri; repararea şi întreţinerea aparatelor de
proiecţie pentru cinema; curăţarea interiorului
clădirilor; construcţia standurilor de expoziţii
şi magazine; demolări de construcţii; curăţarea
hainelor; deratizare; servicii de dezinfectare a
clădirilor; curăţarea la exterior a edificiilor;
etanşarea clădirilor; lucrări de izolare a
clădirilor; staţii de service (realimentarea cu
carburant şi mentenanţă); spălătorii auto;
reparaţii clădiri; renovarea clădirilor;
întreţinerea clădirilor; construcţie de clădiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
culturale şi de divertisment; închiriere de
stadioane; închiriere de echipamente şi aparate
de divertisment; divertisment sub formă de
prestaţii live făcute de personaje costumate;
furnizarea servicilor de amuzament; oferirea
de informaţii în materie de divertisment;
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distracţii; parcuri de amuzament; divertisment
on-line, divertisment radiofonic şi televizat;
producţia de filme (cu excepţia celor
publicitare); organizarea de activităţi pentru
timpul liber şi recreere, desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenţii de bilete (servicii de divertisment);
servicii de animatori; organizarea expoziţiilor
în scop cultural sau educaţional; organizarea
de parade de modă pentru amuzament; servicii
oferite de biblioteci şi biblioteci mobile;
scrierea de texte, altele decât cele publicitare;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; prezentări cinematografice;
închirierea filmelor cinematografice; cluburi
de noapte; servicii oferite de cluburi (educaţie
sau amuzament); organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, organizarea şi
conducerea de competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; proiecţii de filme
cinematografice; organizarea de loterii,
tombole; organizarea de baluri, de petreceri,
de carnavaluri, de concursuri de frumuseţe, în
scopuri de divertisment; organizarea de
concerte; planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; exploatarea instalaţiilor sportive;
furnizarea instalaţiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de

servicii educaţionale şi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
furnizare de instalaţii de joacă pentru copii;
servicii de educaţie şi divertisment oferite în
grădiniţe şi centre after school; distribuţie de
filme cinematografice; circuri; servicii oferite
de un disc-jockey; producţia de emisiuni radio
şi tv; servicii de karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
jucării; închirierea de echipament pentru sport,
cu excepţia vehiculelor; servicii de fitness;
servicii oferite de un antrenor personal;
informare în domeniul educaţiei şi culturii;
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de divertisment şi
educaţie oferite în tabere educative; servicii de
fotografiere; exploatarea piscinelor; oferirea
de facilităţi pentru practicarea sporturilor de
iarnă; training (instruire) cu privire la vânzări;
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment; compunerea
textelor, altele decât textele publicitare;
dresajul animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00438
(151) 23/01/2015
(732) S.C. ARTEZI S.R.L., Str.

Cooperativei nr. 498, Jud. Mureş, ,
CRISTEŞTI ROMANIA 

(540)

Artezi
  
(531) Clasificare Viena:190325; 190725;

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

clase:
32 Apa de masă gazoasa (sifon); produse
pentru fabricarea apelor gazoase; ambalaje
pentru îmbuteliat apă de masă gazoasă (sifon).
35 Regruparea în avantajul terţilor a apei de
masă gazoase (sifonului) şi a produselor
diverse(cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, comercializarea sifonului şi a
produselor pentru fabricarea apei gazoase,
comercializarea ambalajelor în legatură cu
sifonul ( buteliilor pet, cap sifon), publicitate
inclusiv prin pagina web pentru sifon şi
produse pentru fabricarea apei gazoase
respectiv ambalaje, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou; import-export;
lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00425
(151) 23/01/2015
(732) SOARE IULIA CORINA, B-dul

Mihalache nr. 58, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

MagiaCulorilor.ro

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270515;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a ceasurilor
de toate felurile şi accesoriile acestuia (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00426
(151) 23/01/2015
(732) UAT Oraşul Ghimbav, Str. Lungă nr.

69, judeţul Braşov, , Ghimbav
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

INFO GHIMBAV

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00427
(151) 23/01/2015
(732) S.C. TECH SAVVY MINDS S.R.L.,

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 36,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

You did it
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

290112;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocratiuni (
ornamente ) pentru pomul de crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00439
(151) 23/01/2015
(732) OXYHELP S.R.L., Str. Calea 13

Septembrie nr. 235, bl. V3, sc. 2, et. 4,
ap. 55, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HIPERBAR by OXYHELP

(591) Culori revendicate:fuchsia, violet,
albastru închis, albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260304; 260305;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00440
(151) 23/01/2015
(732) BULANCEA MONICA, Şos. Mihai

Bravu nr. 98-106, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MATEESCU ADAM DENISS, Bd. 1
Decembrie 1918 nr. 10, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DOBRE ANDA, Str. Brâncoveanu nr.
176, judeţul Mehedinţi, , DROBETA
- TURNU SEVERIN ROMANIA 

(732) ANDREI DORIN, Str. Sold. Dumitru
Minca nr. 32, secor 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAPITAL CONSULTING Helping
Business Overcome Challenges
 
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;  

(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.
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 de 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00441
(151) 23/01/2015
(732) OXYHELP S.R.L., Str. Calea 13

Septembrie nr. 235, bl. V3, sc. 2, et. 4,
ap. 55, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OXYHELP

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00442
(151) 23/01/2015
(732) PASOCO S.R.L., Str. Covaci nr. 2,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(540)

SINNERS

(531) Clasificare Viena:260101; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00443
(151) 23/01/2015
(732) S . C .  E N D R E S S  G R O U P

ROMANIA S.R.L., Str. Medreşului,
Nr.17, Jud. Caraş-Severin,, , BOCŞA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

ENDRESS GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:011503; 270502;

290113;  

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

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.
9 Motoare electrice, 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; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistrare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
exctintoare.
11 Motoare termice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producerea vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00444
(151) 23/01/2015
(732) VICONT EXPERT S.R.L., Str.

Arcului nr. 9, sector 2, 021031,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VICONT EXPERT

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

35 Contabilitate, auditare, consultanţă de
specialitate în afaceri.
36 Evaluări fiscale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00445
(151) 23/01/2015
(732) S.C. TMCC INDUSTRY S.R.L., Str.

Johann Heinrich Pestalozzi nr. 22,
Camera 12, ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

TMCC INDUSTRY

(591) Culori revendicate:albastru, indigo,
alb

 
(531) Clasificare Viena:020125; 270508;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; confecţii metalice; suporţi
tehnologici; containere 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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00446
(151) 23/01/2015
(732) PNI INTERNATIONAL S.R.L., Str.

Orhei, bl. T1, sc. B, ap. 31, judeţul
Neamţ, 610112, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

SilverCloud

 
(531) Clasificare Viena:011511; 260418;

270508;  
(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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software de
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calculator, camere video de supraveghere;
camere video adaptate în scop de
supraveghere; dispozitive de monitorizare a
bebeluşilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00447
(151) 23/01/2015
(732) RAZVAN BOGDAN BACIU, Str.

Jiului, nr. 142, et. 3, ap. 13, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

e-day idei de cadouri şi gadget-uri

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:130117; 270508;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


