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Publicate în 17.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07088
10.10.2013 STAN IOANA ALEXANDRA Alexandra Stan

2 M 2013
07203

09.10.2013 HOTEL RAYAL GmbH Einstein's Place Pizzeria &
Restaurant a smart choice!

3 M 2013
07217

10.10.2013 S.C. ROMTELECOM S.A. Miscarea face bine

4 M 2013
07220

10.10.2013 KERN LIEBERS CARPATIA
SOCIETATE IN COMANDITA
SCS

KERN-LIEBERS CARPATIA

5 M 2013
07221

10.10.2013 S.C. EMAN COM 93 S.R.L. RED SQUARE

6 M 2013
07222

10.10.2013 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

USOR DE ADMINISTRAT DE
MAMICI / PREFERATE DE CEI MICI

7 M 2013
07223

10.10.2013 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

IMUNITATE PE GUSTUL COPIILOR

8 M 2013
07224

10.10.2013 RADULESCU DOLORES CLUB ZONE

9 M 2013
07225

10.10.2013 S.C. CLIC MARKET S.R.L. clic market

10 M 2013
07226

10.10.2013 DAGECOM TRAVEL SERVICES
S.R.L.

DAGECOM

11 M 2013
07227

10.10.2013 S.C. OPTICA EXPRESS S.R.L. Optica express

12 M 2013
07228

10.10.2013 S.C. SUN GLASS CENTER
S.R.L.

TG Techno Glass

13 M 2013
07229

10.10.2013 S.C. GRAZY PRICE MEDICAL
IMPORT EXPORT S.R.L.

Grazy Price Medical import export
S.R.L.

14 M 2013
07230

10.10.2013 S.C. HEAT EXPLAIR S.R.L. CERTO

15 M 2013
07231

10.10.2013 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

URIBENE

16 M 2013
07232

10.10.2013 LUPPERTOM S.R.L. MESTERE.RO

17 M 2013
07233

10.10.2013 BUIACU ANGELA IOANA flori de lux

18 M 2013
07234

10.10.2013 BUIACU ANGELA IOANA floridelux.ro
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Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2013
07235

10.10.2013 BUIACU ANGELA IOANA floridelux

20 M 2013
07236

10.10.2013 VASILE DÎNCU Transilvania Reporter

21 M 2013
07237

10.10.2013 CENTRUL CULTURAL ION
MANOLESCU

CALABREAZA

22 M 2013
07238

10.10.2013 S.C. DUNAV GUARD
SOLUTION S.R.L.

DUNAV GUARD SOLUTION

23 M 2013
07239

10.10.2013 S.C. ADAM EURO
CONSULTING S.R.L.

zigzaga.ro

24 M 2013
07240

10.10.2013 PÎRVULESCU EUGEN Corul de copii Dynamis

25 M 2013
07241

10.10.2013 ASOCIATIA DE PROMOVARE A
TURISMULUI TURIST IN
BISTRITA-NASAUD

FESTIVALUL USTUROIULUI

26 M 2013
07242

10.10.2013 STOIAN ANTONETA MARIA I. I. BRAN PANORAMIC STOIAN
ANTONETA MARIA I. I.

27 M 2013
07243

10.10.2013 MACRI ALEC La Porcu' r|sf|Ûat RESTAURANT

28 M 2013
07244

10.10.2013 S.C. ELEGANT MUZICAL CLUB
S.R.L.

FONOGRAM STUDIOS EMC F F F

29 M 2013
07245

10.10.2013 S.C. PROCESS ENGINEERING
S.R.L.

Klarwin

30 M 2013
07246

10.10.2013 S.C. ALMOND PRODUCT
DIVERS S.R.L.

EDAL

31 M 2013
07247

10.10.2013 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

PROTEX

32 M 2013
07248

10.10.2013 S.C. FABRIMAGICA S.R.L. TRANSILVANIA PROFUNDA

33 M 2013
07249

10.10.2013 S.C. UPS MEDIA PROJECT
S.R.L.

VIP CARD Mamaia platinium city
pass gold city pass silver city pass

34 M 2013
07250

10.10.2013 COMBINATUL FONDULUI
PLASTIC

COMBINATUL FONDULUI PLASTIC

35 M 2013
07251

10.10.2013 COMBINATUL FONDULUI
PLASTIC

36 M 2013
07252

10.10.2013 TAKACS ATTILA
TAKACS MELINDA TUNDE

Party Mistral MP Live Music



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 10.10.2013

3

(210) M 2013 07088
(151) 10.10.2013
(732) STAN IOANA ALEXANDRA, Str.

Dreptăţii nr. 1B, judeţul Constanţa, ,
VALEA LUI TRAIAN ROMANIA 

(540)

Alexandra Stan
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07203
(151) 09.10.2013
(732) HOTEL RAYAL GmbH, Rheinallee,

33, 56154,  GERMANIA 
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.

Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Einstein's Place Pizzeria & Restaurant a
smart choice!
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

270525;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07217
(151) 10.10.2013
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
Miscarea face bine

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07235
(151) 10.10.2013
(732) BUIACU ANGELA IOANA, Aleea

Buhuşi nr. 7, bl. 7, sc. 4, et. 3, ap. 182,
sector 3, 032571, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

floridelux

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07236
(151) 10.10.2013
(732) VASILE DÎNCU, Bd. Nicolae

Titulescu nr. 20, ap. 37, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Transilvania Reporter
 
(531) Clasificare Viena:020320; 020322;

040303; 040515; 270502; 270525;  
(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 2013 07220
(151) 10.10.2013
(732) KERN LIEBERS CARPATIA

SOCIETATE IN COMANDITA
SCS, Str. Bradului nr. 9, judeţul
Mureş, , SANCRAIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

KERN-LIEBERS CARPATIA

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Centuri de siguranţă pentru vehicule; arcuri
şi casete pentru acestea.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
publicitate; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 12,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere; servicii de import-export. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07237
(151) 10.10.2013
(732) CENTRUL CULTURAL ION

MANOLESCU, Str. Republicii nr.
82, judeţul Prahova, 105400,
BREAZA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

CALABREAZA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07238
(151) 10.10.2013
(732) S.C. DUNAV GUARD SOLUTION

S.R.L., Str. 29, nr. 14, Sat Simian,
judeţul Mehedin ţ i ,  0227445,
COMUNA SIMIAN ROMANIA 

(540)

DUNAV GUARD SOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:230505; 240113;

240115; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07239
(151) 10.10.2013
(732) S.C. ADAM EURO CONSULTING

S.R.L., Aleea Ilioara nr. 1, bl. PM 29,
sc. C, et. 6, ap. 99, sector 3, 032131,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

zigzaga.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
bijuteriilor, accesoriilor, îmbrăcămintei,
încălţămintei, electronicelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod prin magazine
on-line şi off-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07221
(151) 10.10.2013
(732) S.C. EMAN COM 93 S.R.L., Str.

Ropotului nr. 30, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RED SQUARE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07222
(151) 10.10.2013
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

USOR DE ADMINISTRAT DE MAMICI
/ PREFERATE DE CEI MICI
  
(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;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţoneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07240
(151) 10.10.2013
(732) PÎRVULESCU EUGEN, Str.

Libertăţii bl. K4, sc. A, et. 1, ap. 1,
jude ţul  Teleorman,  140064,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

Corul de copii Dynamis
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07223
(151) 10.10.2013
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IMUNITATE PE GUSTUL COPIILOR
  
(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;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de

promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţoneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07241
(151) 10.10.2013
(732) ASOCIATIA DE PROMOVARE A

TURISMULUI TURIST IN
BISTRITA-NASAUD, Str. Cerbului
nr. 11, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420113, BISTRIŢA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07224
(151) 10.10.2013
(732) RADULESCU DOLORES, Str.

George Valentin Bibescu nr. 32, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB ZONE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Creare şi menţinere site-uri WEB. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07225
(151) 10.10.2013
(732) S.C. CLIC MARKET S.R.L., Str.

Bonea Constantin nr. 9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

clic market

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis

(531) Clasificare Viena:011521; 260118;
270524; 290103;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Creare şi menţinere site-uri WEB. 
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07242
(151) 10.10.2013
(732) STOIAN ANTONETA MARIA I. I.,

Str. Muscelului nr. 12, Sat Predeluţ,
judeţul Braşov, 507025, COMUNA
BRAN ROMANIA 

(540)

BRAN PANORAMIC STOIAN
ANTONETA MARIA I. I.

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:050101; 050116;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07243
(151) 10.10.2013
(732) MACRI ALEC, str. Poet Teodor

Neculuţă nr. 74, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La Porcu' răsfăţat RESTAURANT

  
(531) Clasificare Viena:030418; 030424;

270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07244
(151) 10.10.2013
(732) S.C. ELEGANT MUZICAL CLUB

S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 36,
demisol, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FONOGRAM STUDIOS EMC F F F

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

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07226
(151) 10.10.2013
(732) DAGECOM TRAVEL SERVICES

S.R.L., Str. Fluierului nr. 36, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAGECOM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07245
(151) 10.10.2013
(732) S.C. PROCESS ENGINEERING

S.R.L., Str. Eufrosin Poteca nr. 26, ap.
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

Klarwin

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), turcoaz (Pantone 326C)

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270523;

290112;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv activităţi devânzare
echipamente industriale, activităţi de
consultanţă pentru managementul fluidelor (în
domeniul comercial), activităţi de marketing
şi promovare de produse său producători.
37 Construcţii; reparţii; servicii de instalaţii,
inclusiv activităţi de service şi asistenţă
tehnică pentru echipamente industriale. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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,
inclusiv activităţi de consultanţă pentru
managementul fluidelor (activităţi ştiinţifice).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07227
(151) 10.10.2013
(732) S.C. OPTICA EXPRESS S.R.L., Str.

Maria Rosetti nr. 7-9 et. 5, ap. 23,
Camera 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Optica express

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270512; 270515;

270522; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07246
(151) 10.10.2013
(732) S.C. ALMOND PRODUCT

DIVERS S.R.L., Calea Griviţei nr.
212, sector 1, , 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)

EDAL
  
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;

031301; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; fasole; alune preparate, prăjite,
prelucrate; seminţe comestibile; stafide;
bomboane, bomboane de ciocolată; 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,
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gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, arpacaş,
fasole, plante şi flori naturale; alimente pentru
animale, malţ.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29, 30, 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07228
(151) 10.10.2013
(732) S.C. SUN GLASS CENTER S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, judeţul Ilfov, ,
COM. AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

TG Techno Glass

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de uz casnic din

porţelan şi ceramică (ceşti, vaze, căni,
farfurii), cu excepţia transportului lor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07247
(151) 10.10.2013
(732) C O L G A T E  P A L M O L I V E

COMPANY, 300 Park Avenue,
10022, NEW YORK S.U.A. NEW
YORK

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROTEX
  
(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;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07248
(151) 10.10.2013
(732) S.C. FABRIMAGICA S.R.L., Str. 25

Octombrie nr. 3, ap. 11, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA PROFUNDA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
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carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; miere, sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07250
(151) 10.10.2013
(732) COMBINATUL FONDULUI

PLASTIC, Str. Băiculeşti nr. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

COMBINATUL FONDULUI PLASTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;

lumânări şi fitiluri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07229
(151) 10.10.2013
(732) S.C. GRAZY PRICE MEDICAL

IMPORT EXPORT S.R.L., Str.
Mircea cel Bătrân bl. 81, ap. 7, et. 3,
încăp. 3, judeţul Timiş, 300354,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Grazy Price Medical import export S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru-gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de licitaţii pentru
unităţile spitaliceşti publice; servicii de import
export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
service, instalare şi mentenanţa aparaturii şi
dispozitivelor medicale şi a consumabilelor
medicale.
39 Transport; distribuţie; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07251
(151) 10.10.2013
(732) COMBINATUL FONDULUI

PLASTIC, Str. Băiculeşti nr. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:040521; 261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării

lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07252
(151) 10.10.2013
(732) TAKACS ATTILA, Str. Ştefan

Octavian Iosif nr. 28, judeţul Satu
Mare, 440069, SATU MARE
ROMANIA 

(732) TAKACS MELINDA TUNDE, Str.
Ştefan Octavian Iosif nr. 28, judeţul
Satu Mare, 440069, SATU MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Party Mistral MP Live Music

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, violet, ciclam, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:160104; 270502;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de organizare şi
susţinere spectacole; servicii de compoziţii
muzicale; servicii de orchestră; servicii de

reprezentaţii live; planificarea petrecerilor
(distracţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07230
(151) 10.10.2013
(732) S.C. HEAT EXPLAIR S.R.L., Str.

Jean Monnet nr. 35, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CERTO

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020914; 270502;

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

clase:
11 Aparate de încălzit, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07231
(151) 10.10.2013
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

URIBENE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
488C)

  (531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Suplimente alimentare de uz uman. 
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07232
(151) 10.10.2013
(732) LUPPERTOM S.R.L., Str. Cozla nr.

8B, bl. A33, sc. B, et. 2, ap. 16, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MESTERE.RO

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260412;

260416; 270502; 290113;  
(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 07233
(151) 10.10.2013
(732) BUIACU ANGELA IOANA, Aleea

Buhuşi nr. 7, bl. 7, sc. 4, et. 3, ap. 182,
sector 3, 032571, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

flori de lux
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07234
(151) 10.10.2013
(732) BUIACU ANGELA IOANA, Aleea

Buhuşi nr. 7, bl. 7, sc. 4, et. 3, ap. 182,
sector 3, 032571, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

floridelux.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07249
(151) 10.10.2013
(732) S.C. UPS MEDIA PROJECT

S.R.L., Str. Axinte Uricariul nr. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIP CARD Mamaia platinium city pass
gold city pass silver city pass

(591) Culori revendicate:negru, argintiu,
auriu, arămiu, gri, galben

  

(531) Clasificare Viena:270503; 270507;
270509; 270510; 270519; 290115;  

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

9 Carduri smart (carduri cu circuite integrate);
carduri magnetice codate; cipuri (circuite
integrate); scanere (echipamente de procesare
a datelor); carduri electronice însoţite de
portofel electronic pentru transport; magneţi
decorativi; compact discuri (audio-video);
aparate acţionate cu monede; dispozitive de
memorie pentru computere; traducătoare
electronice de buzunar; clepsidre; căşti audio;
seturi mâini libere pentru telefoane; paduri
pentru mouse; boxe; cititoare de coduri de
bare; cititoare (echipament de procesare a
datelor); tocuri pentru ochelari; ochelari de
soare; dozatoare de bilete; memorie flash
USB; diapozitive (fotografie); editor de texte.
16 Carduri din materiale plastic sau carton;
carduri (pentru înregistrarea programelor
computerizate); broşuri; fluturaşi publicitari;
publicaţii tipărite; hărţi geografice; cărţi
poştale; albume; articole din carton; semne de
carte; atlase; calendare; felicitări; fotografii;
suporturi de paşapoarte; plicuri; reviste; cleme
pentru bani; ziare; carnete; benzi şi carduri din
hârtie pentru înregistrarea programelor
computerizate; suporturi de creioane;
publicaţii periodice; rame de fotografii;
felicitări muzicale; carneţele; articole de
birou, cu excepţia mobilei; publicaţii tipărite;
prospecte; tipărituri; abţibilduri; publicaţii
imprimate; poster; timbre de corespondenţă;
şerveţele de masă din hârtie; cartonaşe, altele
decât jocuri; cărţi de scris sau colorat.
35 Publicitate; furnizare de informaţii
serviciilor terţilor prin distribuţia de carduri de
reduceri; servicii de scriere şi publicare texte
publicitare; furnizarea de ghiduri publicitare
online dotate cu funcţie de căutare pentru
mărfuri şi servicii ale altor comercianţi online
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de pe internet; regruparea în avantajul terţilor
a cardurilor electronice, a cardurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; distribuirea de broşuri prospecte în
scopul promovării şi publicităţii acestui
produs; închirierea de spaţii publicitare;
închirierea de spaţii publicitare pe pagini web;
distribuirea materialelor publicitare;
publicitate în aer liber; intermedieri de
promoţii de vânzare; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
agenţii de publicitate; compilare de anunţuri
publicitare şi informaţii comerciale;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul magazinelor en detail sau în cadrul
magazinelor online, a următoarelor produse:
cosmetice, parfumuri, produse de protecţie
solară, suplimente dietetice, bijuterii, ceasuri,
produse de papetărie, ziare, cărţi, reviste,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, lumânări
decorative, ceai, cafea, ciocolată, produse de
patiserie, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
decoraţiuni interioare, tacâmuri, veselă, jocuri,
jucării, articole şi aparate de sport, alimente şi
substanţe dietetice, plante şi flori naturale sau
artificiale, produse de îngrijire a părului şi a
dinţilor, preparate pentru curăţare, alimente şi
cosmetice bio, genţi, mănuşi, curele, umbrele,
broderii, fructe şi legume proaspete, seminţe,
articole pentru fumători pentru a le permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; producţia de clipuri publicitare;

publicitate radio şi televizată; intermediere de
promoţii de vânzare; extragere la sorţi de
premii în scopuri promoţionale; marketing;
servicii de relaţii publice; reproducerea
documentelor. 
41 Servicii de publicare online, cu excepţia
textelor publicitare; divertisment; servicii de
club (amuzament sau educaţie); organizarea
de loterii şi tombole; oferirea de informaţii,
inclusiv online, despre educaţie, instruire,
divertisment şi sport; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; educaţie;
instruire; activităţi sportive şi culturale;
scrierea şi publicarea de texte, altele decât
cele publicitare; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; organizarea de
competiţii sportive, de amuzament sau
educative; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale; servicii de desktop
publishing; servicii de planificare a
petrecerilor (distracţii); organizarea de
evenimente culturale, sportive şi de
divertisment; asigurarea de activităţi
recreative; servicii de fotografiere; producţia
de programe de radio şi televiziune;
producerea de programe de radio şi de
televiziune; fotografie; subtitrare; traducere;
compunerea textelor altele decât cele
publicitare; servicii de agenţii de bilete
(divertisment); înregistrare video; rezervarea
locurilor pentru spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜


