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Publicate în 08.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

07848
01.11.2013 DUMITRESCU CATALIN RISCO VERIFICARE

MONITORIZARE FIRME

2 M 2013
07849

01.11.2013 DraftFCB, Inc FCB

3 M 2013
07850

01.11.2013 DraftFCB, Inc FOOTE, CONE & BELDING

4 M 2013
07851

01.11.2013 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI S.R.L.

JUC{REALA

5 M 2013
07852

01.11.2013 S.C. PROFIWAY S.R.L. EGIDA

6 M 2013
07853

01.11.2013 S.C. PROFIWAY S.R.L. SIGURA

7 M 2013
07854

01.11.2013 S.C. PROFIWAY S.R.L. PROFISCENE

8 M 2013
07855

01.11.2013 S.C. MGR AGRI S.R.L. MGR

9 M 2013
07856

01.11.2013 S.C. EURITEH S.R.L. EURITEH

10 M 2013
07857

01.11.2013 ASOCIAÚIA AGRICULTORILOR
ÔI ÎNTREPRINZ{TORILOR
MAGHIARI DIN BANAT

Banaticum Certificat Proizvod
Produs Product Termek

11 M 2013
07858

01.11.2013 S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. BY SOL

12 M 2013
07859

01.11.2013 S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. BY SOL WINTER

13 M 2013
07860

01.11.2013 S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. BY SOL HOTELS

14 M 2013
07861

01.11.2013 S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L. BY SOL ELITE

15 M 2013
07863

01.11.2013 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

cardul bun de plat|
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16 M 2013
07864

01.11.2013 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

17 M 2013
07865

01.11.2013 S.C. SUPERCARD SOLUTIONS
& SERVICES S.R.L.

SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES

18 M 2013
07866

01.11.2013 MISCHIE IOANA MARIA EuroMedicalTelevision

19 M 2013
07867

01.11.2013 MISCHIE IOANA MARIA EuroHealthTelevision

20 M 2013
07868

01.11.2013 MISCHIE IOANA MARIA eurohealth

21 M 2013
07869

01.11.2013 MISCHIE IOANA MARIA euro h&w&hr

22 M 2013
07870

01.11.2013 MISCHIE IOANA MARIA emedcon

23 M 2013
07871

01.11.2013 S.C. RETAIL CONCEPT&
DESIGN S.R.L.

M

24 M 2013
07872

01.11.2013 SUCU DAN VIIOREL LIVING AT WORK

25 M 2013
07873

01.11.2013 S.C. DUBLU DIAMANT IMPEX
S.R.L.

SHENGDA SPORTS WEAR

26 M 2013
07874

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. Clubul Fermierilor

27 M 2013
07875

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. CLUBUL FERMIERILOR

28 M 2013
07876

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. CLUBUL FERMIERILOR
AGRICOVER

29 M 2013
07877

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. AGRITEL VERDE

30 M 2013
07878

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. FERTICOVER

31 M 2013
07879

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. GLYPHOCOVER

32 M 2013
07880

01.11.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. CROPEXPERT

33 M 2013
07881

01.11.2013 S.C. PUBLICA COM S.R.L. Narator
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34 M 2013
07882

01.11.2013 SWISS PHARMA
INTERNATIONAL AG

NEBLO

35 M 2013
07883

01.11.2013 SWISS PHARMA
INTERNATIONAL AG

ZIFAM

36 M 2013
07884

01.11.2013 SWISS PHARMA
INTERNATIONAL AG

BREXAM

37 M 2013
07885

01.11.2013 SWISS PHARMA
INTERNATIONAL AG

ACIDOLAC

38 M 2013
07886

01.11.2013 SWISS PHARMA
INTERNATIONAL AG

STARAZOLIN

39 M 2013
07887

01.11.2013 CATRUNA EMIL SYNERGY PHARM

40 M 2013
07888

01.11.2013 CATRUNA EMIL LABORATOARELE DACICA

41 M 2013
07889

01.11.2013 CATRUNA EMIL AYURVEDIC STEM

42 M 2013
07890

01.11.2013 CATRUNA EMIL RAPHAEL PHARM

43 M 2013
07891

01.11.2013 S.C. MEC AEGEAN FIRST
TRADE S.R.L.

YUMMMY

44 M 2013
07892

01.11.2013 S.C. MEC AEGEAN FIRST
TRADE S.R.L.

YUMMY

45 M 2013
07893

01.11.2013 ENUTA FLORIN DEF ART grup MobilaDef.ro

46 M 2013
07894

01.11.2013 LUCOV STEFAN-BOGDAN Local Colonial

47 M 2013
07895

01.11.2013 GUARANTEED GUARD
SECURITY S.R.L.

GUARANTEED GUARD SECURITY

48 M 2013
07896

01.11.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ORA DE ÔTIRI

49 M 2013
07897

01.11.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

PENTRU CUNOSC{TORI

50 M 2013
07898

01.11.2013 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

LA VÂRF

51 M 2013
07899

01.11.2013 S.C. PANSIPROD DISTRIBUTIE
S.R.L.

NarcisStyle
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52 M 2013
07900

01.11.2013 S.C. PANSIPROD DISTRIBUTIE
S.R.L.

BARZA by Dr. Life

53 M 2013
07901

01.11.2013 SUNGATE STUDIO S.R.L. SUNGATE solarium studio
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(210) M 2013 07876
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CLUBUL FERMIERILOR
AGRICOVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; administrarea afacerilor în
domeniul agricol; regruparea în avantajul
terţilor a produselor agricole şi a celor
fitosanitare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; consultanţă profesională în
afaceri pentru dezvoltarea fermelor şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
sprijinirea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale; organizarea de târguri
şi expoziţii, saloane, prezentări de firme şi
produse; editarea de publicaţii de informare şi
reclamă, prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial; lucrări de birou.
36 Asigurări; asigurări privind evaluarea
riscurilor; consultanţă privind analiza
riscurilor; consiliere şi finalizarea dosarului de
daune; afaceri financiare; afaceri financiare în
domeniul agricol; finanţări de capital pentru
producătorii agricoli şi pentru zootehnie;
afaceri monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport, transportul produselor agricole;
ambalare şi depozitare a mărfurilor;
depozitarea produselor agricole; organizare de
călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; condiţionarea
produselor agricole în vederea depozitării şi
prelucrarea produselor agricole.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07877
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AGRITEL VERDE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare şi informare,
vânzare de produse şi servicii prin telefon,
prezentare de produse şi servicii prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru clienţi
în procesul de vânzare/cumpărare, toate
acestea pentru agricultură ,  fermă,
agribusiness.
44 Consultaţă în domeniul agricol.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07863
(151) 01.11.2013
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cardul bun de plată

(591) Culori revendicate:bleu (pantone
290C), albastru (pantone 294C), roşu,
albastru (pantone 539 C), bej (pantone
169 C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07864
(151) 01.11.2013
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(pantone 294C), albastru (pantone
539C), bej (pantone 169C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07878
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FERTICOVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte;
regulatori de creştere.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
de sol şi plante. 
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
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.
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.
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.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor agricole şi a
celor fitosanitare, a produselor proprii şi ale
unor terţi prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor să le aleagă, să le
vadă şi să le cumpere comod; comerţ on-line;
organizarea de târguri şi expoziţii, saloane,
prezentări de firme şi produse; editarea de
publicaţii de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic şi
comercial; consultanţă privind managementul
fermelor şi a societăţilor comerciale din
domeniul agricol; consilierea agenţilor
economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07865
(151) 01.11.2013
(732) S.C. SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES S.R.L., Str. Ispravnicului
nr. 33-35, et. 2, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07889
(151) 01.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AYURVEDIC STEM
  

(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07848
(151) 01.11.2013
(732) DUMITRESCU CATALIN, Str.

Cetatea de Baltă nr. 133, bl. 2, sc. 1,
et. 1, ap. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RISCO VERIFICARE
MONITORIZARE FIRME

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Informaţii financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07890
(151) 01.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAPHAEL PHARM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.11.2013

10

produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07866
(151) 01.11.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

EuroMedicalTelevision
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate televizată, reclame televizate,
publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, studiouri de film, programe de
televiziune, producerea de programe radio şi
de televiziune, servicii educaţionale, servicii
de amuzament.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07867
(151) 01.11.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

EuroHealthTelevision

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07879
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

GLYPHOCOVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură.
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.11.2013

11

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 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor agricole şi a
celor fitosanitare, a produselor proprii şi ale
unor terţi prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor să le aleagă, să le
vadă şi să le cumpere comod; comerţ on-line;
organizarea de târguri şi expoziţii, saloane,
prezentări de firme şi produse; editarea de
publicaţii de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic şi
comercial; consultanţă privind managementul
fermelor şi a societăţilor comerciale din
domeniul agricol; consilierea agenţilor
economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07849
(151) 01.11.2013
(732) DraftFCB, Inc, 100 West 33 Street,

10001, New York S.U.A. NY
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FCB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de agenţie de publicitate, servicii
de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de
marketing şi promovare prin diverse
evenimente (event marketing services),
pregătirea şi plasarea de reclame, mass-media
şi servicii de cumpărare şi plasare
mass-media, analiză şi cercetare de piaţă,
studii de piaţă, servicii de marketing direct,
servicii de promovare de vânzări, servicii de
consiliere în afaceri în legătură cu sponsorizări
şi franchising, consiliere şi management în
afaceri, informaţii şi cercetare în afaceri,
servicii de consiliere în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07880
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CROPEXPERT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte;
regulatori de creştere.
5 Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
de sol şi plante. 
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor agricole şi a
celor fitosanitare, a produselor proprii şi ale
unor terţi prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor să le aleagă, să le
vadă şi să le cumpere comod; comerţ on-line;
organizarea de târguri şi expoziţii, saloane,
prezentări de firme şi produse; editarea de
publicaţii de informare şi reclamă, prospecte,
pliante şi alte materiale cu caracter tehnic şi
comercial; consultanţă privind managementul
fermelor şi a societăţilor comerciale din
domeniul agricol; consilierea agenţilor
economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07850
(151) 01.11.2013
(732) DraftFCB, Inc, 100 West 33 Street,

10001, New York S.U.A. NY
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FOOTE, CONE & BELDING
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de agenţie de publicitate, servicii
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de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de
marketing şi promovare prin diverse
evenimente (event marketing services),
pregătirea şi plasarea de reclame, mass-media
şi servicii de cumpărare şi plasare
mass-media, analiză şi cercetare de piaţă,
studii de piaţă, servicii de marketing direct,
servicii de promovare de vânzări, servicii de
consiliere în afaceri în legătură cu
sponsorizări şi franchising, consiliere şi
management în afaceri, informaţii şi cercetare
în afaceri, servicii de consiliere în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07868
(151) 01.11.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

eurohealth
 

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

35 Agenţii de locuri de muncă, recrutarea
personalului, publicitate televizată, reclame
televizate, publicitate.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07869
(151) 01.11.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

euro h&w&hr
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agenţii de locuri de muncă, recrutarea
personalului, publicitate televizată, reclame
televizate, publicitate.
38 Telecomunicaţii.
42 Publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, studiouri de film, programe de
televiziune, producerea de programe radio şi
de televiziune, servicii educaţionale, servicii
de amuzament.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07851
(151) 01.11.2013
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JUCĂREALA
 (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);
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material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07881
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PUBLICA COM S.R.L., Str.

Ştefan Mihăileanu nr. 28A, et. 1, ap. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Narator
 

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  

(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; editare de cărţi; organizare de
evenimente; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07870
(151) 01.11.2013
(732) MISCHIE IOANA MARIA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 73, judeţul
G o r j ,  2 1 0 1 3 2 ,  T Î R G U - J I U
ROMANIA 

(540)

emedcon
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agenţii de locuri de muncă, recrutarea
personalului.
41 Publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07891
(151) 01.11.2013
(732) S.C. MEC AEGEAN FIRST

TRADE S.R.L., Str. Drumul
Potcoavei nr. 59N, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07882
(151) 01.11.2013
(732) S W I S S  P H A R M A

I N T E R N A T I O N A L  A G ,
Waldmannstrasse 8, 8001, ZURICH
ELVETIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

NEBLO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07883
(151) 01.11.2013
(732) S W I S S  P H A R M A

I N T E R N A T I O N A L  A G ,
Waldmannstrasse 8, 8001, ZURICH
ELVETIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

ZIFAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07871
(151) 01.11.2013
(732) S.C. RETAIL CONCEPT&

DESIGN S.R.L., Str. Fabrica de
Glucoza nr. 21, et. 4, biroul nr. 14,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

M

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07892
(151) 01.11.2013
(732) S.C. MEC AEGEAN FIRST

TRADE S.R.L., Str. Drumul
Potcoavei nr. 59N, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.11.2013

17

(210) M 2013 07884
(151) 01.11.2013
(732) S W I S S  P H A R M A

I N T E R N A T I O N A L  A G ,
Waldmannstrasse 8, 8001, ZURICH
ELVETIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

BREXAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07885
(151) 01.11.2013
(732) S W I S S  P H A R M A

I N T E R N A T I O N A L  A G ,
Waldmannstrasse 8, 8001, ZURICH
ELVETIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

ACIDOLAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07852
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PROFIWAY S.R.L., B-dul D.

Pompei nr. 8, et. 1, sector 2, 020337,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EGIDA
  
(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 aparate
cu preplată; case înregistratoare, 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
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07872
(151) 01.11.2013
(732) SUCU DAN VIIOREL, Str. Praga nr.

6, et. 3, ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIVING AT WORK
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07886
(151) 01.11.2013
(732) S W I S S  P H A R M A

I N T E R N A T I O N A L  A G ,
Waldmannstrasse 8, 8001, ZURICH
ELVETIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

STARAZOLIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07853
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PROFIWAY S.R.L., B-dul D.

Pompei nr. 8, et. 1, sector 2, 020337,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIGURA
 
(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 aparate
cu preplată; case înregistratoare, 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
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07854
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PROFIWAY S.R.L., B-dul D.

Pompei nr. 8, et. 1, sector 2, 020337,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROFISCENE
 
(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
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de asistenţă, instalare, configurare,
mentenanţă destinate întreţinerii şi funcţionării
sistemelor IT.
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 2013 07887
(151) 01.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SYNERGY PHARM
 
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07888
(151) 01.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LABORATOARELE DACICA
 
(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07893
(151) 01.11.2013
(732) ENUTA FLORIN, Str. Doamna

Ghica nr. 20, bl. 4, sc. 3, et. 1, ap. 67,
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)

DEF ART grup MobilaDef.ro
 
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
20 Produse de mobilă şi mobilier.
35 Comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor de produse de mobilă şi mobilier
cuprinse în clasa 20, prezentarea acestor
produse pentru vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv on line prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru produsele din
clasa 20; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu produse din
clasa 20, naţionale şi/sau din import, inclusiv
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servicii de asistenţă comercială pentru aceste
produse; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-menţionate.
39 Transport; ambalarea şi depozitare produse
demobilă şi mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07855
(151) 01.11.2013
(732) S.C. MGR AGRI S.R.L., Str.

Principală nr. 444/A, judeţul Bihor, ,
SACADAT 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)

MGR

(591) Culori revendicate:maro, crem,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

290114;  
(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, distribuitoare
automate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07894
(151) 01.11.2013
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Local Colonial
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07895
(151) 01.11.2013
(732) G U A R A N T E E D  G U A R D

SECURITY S.R.L., Str. Prunilor nr.
2, Jud. Giurgiu, , MIHĂILEŞTI
ROMANIA 

(540)

GUARANTEED GUARD SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07896
(151) 01.11.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORA DE ŞTIRI
 
(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.
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 2013 07897
(151) 01.11.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PENTRU CUNOSCĂTORI
 
(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.
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 2013 07898
(151) 01.11.2013
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA VÂRF
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 01.11.2013

23

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07899
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PANSIPROD DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Băiculeşti nr. 1, Clădirea
Administrativă, et. 1, camera 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NarcisStyle

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;

dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide;
teste de sarcină.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07856
(151) 01.11.2013
(732) S.C. EURITEH S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 49A, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  T U D O R
ICLĂNZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

EURITEH
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare; cuplaje şi
organe de transmisie; unelte agricole altele
decât cele acţionate manual; incubatoare de
ouă; maşini automate pentru vânzare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07900
(151) 01.11.2013
(732) S.C. PANSIPROD DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Băiculeşti nr. 1, Clădirea
Administrativă, et. 1, camera 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BARZA by Dr. Life

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

  
(531) Clasificare Viena:020506; 030707;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide;
teste de sarcină.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07901
(151) 01.11.2013
(732) SUNGATE STUDIO S.R.L., Str.

Vidin nr. 2, parter, bl. 50, sc. A, ap. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUNGATE solarium studio

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:010315; 010316;

270508; 270512;  
(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 2013 07873
(151) 01.11.2013
(732) S.C. DUBLU DIAMANT IMPEX

S.R.L., Aleea Podul Giurgiului nr. 2,
bl. 2, sc. B, et. 6, ap. 105, camera nr.
2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
SHENGDA SPORTS WEAR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07857
(151) 01.11.2013
(732) ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR

ŞI ÎNTREPRINZĂTORILOR
MAGHIARI DIN BANAT, Str. Olt
nr. 7, judeţul Timiş, 307160,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(540)

Banaticum Certificat Proizvod Produs
Product Termek

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, maro

 
(531) Clasificare Viena:011725; 260118;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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 şelarie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
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.
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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produsepentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 2013 07874
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Clubul Fermierilor

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
gri, olive, negru

  
(531) Clasificare Viena:020916; 050702;

090110; 290115;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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.
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.
35 Administrarea afacerilor în domeniul
agricol; regruparea în avantajul terţilor a
produselor agricole şi a celor fitosanitare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; consultanţă profesională în afaceri
pentru dezvoltarea fermelor şi a societăţilor
comerciale din domeniul agricol; sprijinirea
agenţilor economici în realizarea activităţilor
comerciale; organizarea de târguri şi expoziţii,
saloane, prezentări de firme şi produse;
editarea de publicaţii de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu caracter
tehnic şi comercial.
36 Asigurări; asigurări privind evaluarea
riscurilor; consultanţă privind analiza
riscurilor; consiliere şi finalizarea dosarului de
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daune; afaceri financiare; afaceri financiare în
domeniul agricol; finanţări de capital pentru
producătorii agricoli şi pentru zootehnie;
afaceri monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport, transportul produselor agricole;
ambalare şi depozitare a mărfurilor;
depozitarea produselor agricole; organizare de
călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; condiţionarea
produselor agricole în vederea depozitării şi
prelucrarea produselor agricole.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07875
(151) 01.11.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CLUBUL FERMIERILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; administrarea afacerilor în
domeniul agricol; regruparea în avantajul
terţilor a produselor agricole şi a celor
fitosanitare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; consultanţă profesională în
afaceri pentru dezvoltarea fermelor şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
sprijinirea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale; organizarea de târguri
şi expoziţii, saloane, prezentări de firme şi
produse; editarea de publicaţii de informare şi
reclamă, prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial; lucrări de birou.
36 Asigurări; asigurări privind evaluarea
riscurilor; consultanţă privind analiza
riscurilor; consiliere şi finalizarea dosarului de
daune; afaceri financiare; afaceri financiare în
domeniul agricol; finanţări de capital pentru
producătorii agricoli şi pentru zootehnie;
afaceri monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport, transportul produselor agricole;
ambalare şi depozitare a mărfurilor;
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depozitarea produselor agricole; organizare de
călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; condiţionarea
produselor agricole în vederea depozitării şi
prelucrarea produselor agricole.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07858
(151) 01.11.2013
(732) S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L.,

Calea Aradului nr. 8, birou 7, et. 1,
judeţul Timiş, 300088, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BY SOL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07859
(151) 01.11.2013
(732) S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L.,

Calea Aradului nr. 8, birou 7, et. 1,
judeţul Timiş, 300088, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BY SOL WINTER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07860
(151) 01.11.2013
(732) S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L.,

Calea Aradului nr. 8, birou 7, et. 1,
judeţul Timiş, 300088, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BY SOL HOTELS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07861
(151) 01.11.2013
(732) S.C. TOUR MIRINVEST S.R.L.,

Calea Aradului nr. 8, birou 7, et. 1,
judeţul Timiş, 300088, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BY SOL ELITE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 
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PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cerere de Conversie

(210) M 2013 07657
(151) 29.07.2010
(732) QUEISSER PHARMA GMBH &

CO. KG, Schleswiger Strasse 74,
24941, FLENSBURG GERMANIA 

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

(540)

Imunoprotect

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜




