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M|rci publicate în data 25.02.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00818
18.02.2013 S.C. BARTA ATI S.R.L. BA BARTA ATI

2 M 2013
00851

18.02.2013 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

FRUCTOS

3 M 2013
00940

18.02.2013 PRO MIHAI EMINESCU TRUST
S.R.L.

Livada M|l|ncrav

4 M 2013
01037

18.02.2013 Asociatia Daruieste Viata ASOCIAÚIA D|ruieÕte ViaÛa

5 M 2013
01038

18.02.2013 Asociatia Daruieste Viata Dar din dar se face viaÛ|

6 M 2013
01040

18.02.2013 CRISTINA SILVIU DANIEL PFA quickdating

7 M 2013
01041

18.02.2013 CRISTINA SILVIU DANIEL PFA quick dating

8 M 2013
01042

18.02.2013 AVCI IBRAHIM FRESHVITAMIN.RO BUCUR{-TE
DE O VIAÚA S{N{TOAS{!

9 M 2013
01043

18.02.2013 AVCI IBRAHIM FreshVitamin BUCUR{-TE DE O
VIAÚ{ S{N{TOAS{!

10 M 2013
01046

18.02.2013 S.C. REALITATEA MEDIA SA-ÎN
INSOLVENTA

INVESTIGATORII

11 M 2013
01047

18.02.2013 S.C. ELECTROMAGNETICA
S.A.

CONTOR DE ENERGIE
ELECTRICA TIP CSM

12 M 2013
01049

18.02.2013 ASOCIATIA CULTURALA VOX
ARTIS

FESTIVALUL INTERNAÚIONAL DE
FILM PENTRU COPII ÔI TINERET
PunguÛa cu doi bani

13 M 2013
01050

18.02.2013 S.C. BAYKARA
INTERNATIONAL S.R.L.

CAMPINA SOCKS

14 M 2013
01051

18.02.2013 S.C. MIT SECURITY COMPANY
- 2012 S.R.L.

S.C. MIT SECURITY
COMPANY-2012 S.R.L.

15 M 2013
01052

18.02.2013 BOBEICA GHENADIE LAURI

16 M 2013
01053

18.02.2013 S.C. MOB-VIP S.R.L. MOBVIP Evolu|m continuu.
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17 M 2013
01054

18.02.2013 S.C. RAFAEL IMPORT EXPORT
S.R.L.

ROMÂNIA FILM PREZINT{
PARDON ATELIER CAFE &
BISTRO

18 M 2013
01055

18.02.2013 URSACHE DAN creatvty

19 M 2013
01056

18.02.2013 BIOFARMA TENSIOREL

20 M 2013
01057

18.02.2013 PETCU MARIAN FARMACIA BUCUREÔTI

21 M 2013
01058

18.02.2013 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM TROMBOHEP

22 M 2013
01059

18.02.2013 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM
CONTRACTOPARIN

23 M 2013
01060

18.02.2013 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM IBUTRIN

24 M 2013
01061

18.02.2013 S.C. SFIDD SECURITY S.R.L. SFIDD SECURITY D SFID

25 M 2013
01062

18.02.2013 S.C. ALDAST SERV S.R.L. ALDAST SECURITY ADS

26 M 2013
01063

18.02.2013 S.C. ROLANS COM IMPEX
S.R.L.

Parcul de DistracÛii ALEX & EMMA'S
LAND

27 M 2013
01064

18.02.2013 IONIÚ{ GEORGIANA ANDREEA Gi

28 M 2013
01065

18.02.2013 S.C. BOCA AUTOTRADE S.R.L. Masini confortabile, la preturi
imbatabile

29 M 2013
01066

18.02.2013 S.C. BOCA AUTOTRADE S.R.L. AB autoboca RENT - A - CAR

30 M 2013
01067

18.02.2013 S.C. KLEVEN ENTERTAIMENT
S.R.L.

MOON LIGHT CLUB

31 M 2013
01068

18.02.2013 GONTARIU FLORIN MIRCEA Farinette atelier de pâine

32 M 2013
01069

18.02.2013 S.C. TERRA AGRO INVEST
S.R.L.

TERRA DOG

33 M 2013
01070

18.02.2013 STATE CATALIN STEFANITA PHOENIX PUB

34 M 2013
01071

18.02.2013 ASOCIATIA CLUBUL MICII
CAMPIONI

ÔCOALA NAÚIONAL{ DE
EDUCAÚIE ACVATIC{
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35 M 2013
01072

18.02.2013 ASOCIATIA CLUBUL MICII
CAMPIONI

ÔCOALA DE EDUCATIE ACVATICA

36 M 2013
01073

18.02.2013 ASOCIATIA CLUBUL MICII
CAMPIONI

ÔCOALA DE MASAJ MICII
CAMPIONI

37 M 2013
01074

18.02.2013 ANTOHE RADU GHEORGHE ASOCIATIA FERMELOR
FAMILIALE DIN ROMANIA

38 M 2013
01075

18.02.2013 MIRCEA RUXANDRA MARIA AVIVA ROCOCO

39 M 2013
01076

18.02.2013 S.C. FUÔLE SECURITY S.R.L. FUÔLE SECURITY

40 M 2013
01077

18.02.2013 KOPAÔ KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM ÔIRKETI

piccolino

41 M 2013
01078

18.02.2013 Heraeus Electro-Nite
International N.V.

POSITHERM

42 M 2013
01079

18.02.2013 S.C. ORIOLO & PARTNERS
S.R.L.

POP UP

43 M 2013
01080

18.02.2013 TRITA GEORGE CIPRIAN BANI MOKA DE LA EUROPA

44 M 2013
01081

18.02.2013 S.C. CORINNE BIJOUX S.R.L. Corinne Bijoux

45 M 2013
01082

18.02.2013 S.C. OMV PETROM S.A. In Ôcoala lui Andrei ideile mari vin de
la cei mici

46 M 2013
01083

18.02.2013 S.C. RG INTERNET
RESTAURANT S.R.L.

COMAND{ RIC{ ÔI GIC{ ViaÛa e
prea scurt| pentru g|tit!

47 M 2013
01084

18.02.2013 S.C. PROGRESS CONSULTING
S.R.L.

LA FARINE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data
18.02.2013

4

(210) M 2013 00818
(151) 18.02.2013
(732) S.C. BARTA ATI S.R.L., Str. Lucian

Blaga nr. 125C, judeţul Satu Mare, ,
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)
               

BA BARTA ATI

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

270503; 270522; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate on line
pe o reţea de computere; regruparea în
beneficiul terţilor a produselor diverse, în
special cele alimentare (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod în magazine en
gros şi en detail, lanţ de magazine cu produse
alimentare şi de consum, servicii de
import-export.
39 Servicii de transport; ambalare şi
depozitare a mărfurilor, organizare de
călătorii; servicii de transport al mărfurilor;
servicii de ambalare şi depozitare a mărfurilor
în depozit sau alte clădiri pentru a fi
conservate sau păzite. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00851
(151) 18.02.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

FRUCTOS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050315;

260415; 260418; 270503; 270508;
290113;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00940
(151) 18.02.2013
(732) PRO MIHAI EMINESCU TRUST

S.R.L., Sat Mălăncrav, Zona Livezii
nr. 86A, Jud. Sibiu, , COMUNA
LASLEA ROMANIA 

(540)

Livada Mălăncrav

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
galben-maroniu

  
(531) Clasificare Viena:050304; 051301;

270503; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Oţet ecologic şi natural din mere.
32 Băuturi şi sucuri din fructe, sucuri
ecologice şi naturale.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01037
(151) 18.02.2013
(732) Asociatia Daruieste Viata, Str. C.C.

Arion nr. 8, ap. 2, sector 1, 011082,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA Dăruieşte Viaţa

(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate). 
36 Colectare de fonduri caritabile, proiecte de
strângere de fonduri în domeniul medical,
organizarea strângerii de fonduri.
41 Consiliere în domeniul educativ,
informarea pacienţilor privind drepturile pe
care le deţin (educare, instruire).
44 Consiliere în domeniul medical, consilierea
pacienţilor şi a familiilor acestora privind
afecţiunile şi accesul latratament. 
45 Servicii juridice, advocacy în domeniul
medical, modificări şi iniţiative legislative
pentru îmbunătăţirea sistemului medical şi a
celui educaţional; servicii sociale (campanii
cu scop umanitar).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01038
(151) 18.02.2013
(732) Asociatia Daruieste Viata, Str. C.C.

Arion nr. 8, ap. 2, sector 1, 011082,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dar din dar se face viaţă

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate). 
36 Colectare de fonduri caritabile, proiecte de
strângere de fonduri în domeniul medical,
organizarea strângerii de fonduri.
41 Consiliere în domeniul educativ,
informarea pacienţilor privind drepturile pe
care le deţin (educare, instruire).
44 Consiliere în domeniul medical, consilierea
pacienţilor şi a familiilor acestora privind
afecţiunile şi accesul latratament. 
45 Servicii juridice, advocacy în domeniul
medical, modificări şi iniţiative legislative
pentru îmbunătăţirea sistemului medical şi a
celui educaţional; servicii sociale (campanii
cu scop umanitar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01040
(151) 18.02.2013
(732) CRISTINA SILVIU DANIEL PFA,

Str.Bucureşti nr. 45, bl. J131, ap. 3,
jude ţul  Teleorman,  140067,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

quickdating
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01065
(151) 18.02.2013
(732) S.C. BOCA AUTOTRADE S.R.L.,

Str. Mihai Viteazul bl. 16A, sc. A, et.
1, ap. 1, judeţul Suceava, , RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(540)

Masini confortabile, la preturi imbatabile

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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39 Activităţi de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01066
(151) 18.02.2013
(732) S.C. BOCA AUTOTRADE S.R.L.,

Str. Mihai Viteazul bl. 16A, sc. A, et.
1, ap. 1, judeţul Suceava, , RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(540)

AB autoboca RENT - A - CAR

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270511;

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
39 Activităţi de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01041
(151) 18.02.2013
(732) CRISTINA SILVIU DANIEL PFA,

Str.Bucureşti nr. 45, bl. J131, ap. 3,
jude ţul  Teleorman,  140067,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

quick dating

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01053
(151) 18.02.2013
(732) S.C. MOB-VIP S.R.L., Str. Ţinutului

nr. 15, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

MOBVIP Evoluăm continuu.

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01076
(151) 18.02.2013
(732) S.C. FUŞLE SECURITY S.R.L., Str.

Magnoliei nr. 10, Judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

FUŞLE SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 010110;

240107; 240115; 270502; 270503;
290113;  

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

37 Instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Transport securizat.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01067
(151) 18.02.2013
(732) S.C. KLEVEN ENTERTAIMENT

S.R.L., Str. Câmpia Libertăţii nr. 41,
bl. MC14, sc. 1, ap. 60, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOON LIGHT CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01075
(151) 18.02.2013
(732) MIRCEA RUXANDRA MARIA,

Str. Virgil Madgearu nr. 25A, corp C,
et. 1, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIVA ROCOCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01068
(151) 18.02.2013
(732) GONTARIU FLORIN MIRCEA,

Str. Mărginaşă nr. 29, bl. C2, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Farinette atelier de pâine

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

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020311;

050521; 080101; 260201; 270502;
270503; 290115;  

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

31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01054
(151) 18.02.2013
(732) S.C. RAFAEL IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Bihorului nr. 12, bl. 20,
sc. A, ap. 1, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ PARDON
ATELIER CAFE & BISTRO

(591) Culori revendicate:alb, crem, maro

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

270515; 290113;  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01052
(151) 18.02.2013
(732) BOBEICA GHENADIE, Str. Radu

Boiangiu nr. 10, bl. 39 A, sc. A, et. 7,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LAURI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01042
(151) 18.02.2013
(732) AVCI IBRAHIM, Permis de Şedere

în România, Bucureşti, Str. Schitului
nr. 9, bl. 40, ap. 77, sector 3, ,
TURCIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

                

FRESHVITAMIN.RO BUCURĂ-TE DE
O VIAŢA SĂNĂTOASĂ!

(591) Culori revendicate:verde, grena,
galben, roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050722; 050724;

100304; 110302; 110310; 270515;
290115;  

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

31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, 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.
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 01057
(151) 18.02.2013
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FARMACIA BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241322; 260410;

260416; 260418; 270502; 270515;
290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
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dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 2013 01043
(151) 18.02.2013
(732) AVCI IBRAHIM, Permis de Şedere

în România, Bucureşti, Str. Schitului
nr. 9, bl. 40, ap. 77, sector 3, ,
TURCIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                 

FreshVitamin BUCURĂ-TE DE O
VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ!

(591) Culori revendicate:verde, grena,
galben, roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050722; 050724;

100304; 110302; 110310; 270511;
270515; 290115;  

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

31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, 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.
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 01077
(151) 18.02.2013
(732) K O P A Ş  K O Z M E T I K

PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM ŞIRKETI, Maslak Mah.
Sumer Sok.No:3 Ayazaga Ticaret
Merk. C Blok, , ŞIŞLI ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

piccolino

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit, curăţare, lustruire,
degresare, preparate abrazive şi alte substanţe
folosite în activitatea de curăţare a hainelor,
veselei şi îngrijirea casei; săpunuri; parfumuri,
uleiuri esenţiale, apă de toaletă, deodorante,
ulei de trandafir, antiperspirante, apă
parfumată; cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea feţei şi a corpului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea buzelor şi a
ochilor, preparate cosmetice pentru îngrijirea
mâinilor, unghilor şi a picioarelor; preparate
cosmetice pentru slăbit; preparate cosmetice
pentru albirea pielii; preparate pentru
îngrijirea părului; preparate pentru ras;
preparate de îngrijire împotriva razelor solare;
preparate de îngrijire pentru copii; creme,
loţiuni, geluri, săruri, spume, seruri, tonice şi
uleiuri pentru scopuri cosmetice; produse
depilatoare; preparate pentru machiaj;

preparate pentru îndepărtarea machiajului;
ţesături cosmetice preumezite, beţigaşe de
bumbac şi discuri de bumbac pentru scopuri
cosmetice; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
substanţe medicamentoase şi medicamente;
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii;
preparate sanitare de uz medical; preparate
medicale pentru slăbit; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar; plante
medicinale; alimente pentru sugari, lapte praf
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale; plasturi, materiale
pentru pansamente; scutece-pantalon pentru
copii; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectanţi; preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, ierbicide; deodorante pentru
împrospătarea aerului, a îmbrăcămintei şi a
textilelor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură; incubatoare pentru sugari,
suzete pentru sugari, sticle pentru sugari,
pompe de sân.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01078
(151) 18.02.2013
(732) Heraeus Electro-Nite International

N.V., Centrum Zuid 1105, 3530,
Houthalen BELGIA 

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

(540)

POSITHERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Sonde de imersiune (immersion probes)
pentru determinarea temperaturii în metale
lichide, suporturi pentru sprijinirea sondei,
aparate de înregistrat pentru înregistrarea
citirilor sondei, monitoare pentru afişarea
citirilor sondei, calculatoare pentru evaluarea
citirilor sondei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01058
(151) 18.02.2013
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM TROMBOHEP

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01069
(151) 18.02.2013
(732) S.C. TERRA AGRO INVEST

S.R.L., Str. Războieni, bl. J12, sc. D,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, 110225,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

TERRA DOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01070
(151) 18.02.2013
(732) STATE CATALIN STEFANITA,

Str. Valea Cerbului nr. 10, sector 6,
062251, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHOENIX PUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01059
(151) 18.02.2013
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM CONTRACTOPARIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01079
(151) 18.02.2013
(732) S.C. ORIOLO & PARTNERS

S.R.L., Bdul. A.I.Cuza, nr. 98 A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

POP UP

  
(531) Clasificare Viena:241707; 270501;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01060
(151) 18.02.2013
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM IBUTRIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01071
(151) 18.02.2013
(732) ASOCIATIA CLUBUL MICII

CAMPIONI, Str. Străbună nr. 26,
sector 1, 012466, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE
ACVATICĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Şcoală de activităţi acvatice, incluzând
cursuri de instruire, formare a instructorilor,
asistenţilor şi părinţilor în domeniul noilor
metode de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament prin activităţi acvatice, masaj,
gimnastică, kinetoterapie, hidroterapie, înot
pentru copii nou născuţi şi preşcolari, femei
gravide şi persoane de vârsta a treia;
demonstraţii practice pentru formarea şi
pregătirea instructorilor, părinţilor în
domeniul activităţii acvatice, a metodelor noi
de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament; pregătirea şi organizarea de
conferinţe, întâlniri, dezbateri, colocvii,
seminarii pentru specialişti şi nespecialişti în
domeniul activităţii acvatice; producţie de
filme şi materiale informative tipărite
demonstrative şi descriptive ale metodelor
pentru domeniul activităţilor acvatice ca
suporturi pentru instruire şi prezentări la
conferinţe, congrese, colocvii, seminarii.
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43 Servicii de cazare temporară pentru
participanţi la programele de îngrijire şi
tratament bazate pe activităţi acvatice şi pe
modele noi de hidroterapie, kinetoterapie,
masaj, gimnastică şi înot pentru nou născuţi şi
preşcolari, gravide şi persoane de vârsta a
treia.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01072
(151) 18.02.2013
(732) ASOCIATIA CLUBUL MICII

CAMPIONI, Str. Străbună nr. 26,
sector 1, 012466, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

ŞCOALA DE EDUCATIE ACVATICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Şcoală de activităţi acvatice, incluzând
cursuri de instruire, formare a instructorilor,
asistenţilor şi părinţilor în domeniul noilor
metode de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament prin activităţi acvatice, masaj,
gimnastică, kinetoterapie, hidroterapie, înot
pentru copii nou născuţi şi preşcolari, femei
gravide şi persoane de vârsta a treia;
demonstraţii practice pentru formarea şi
pregătirea instructorilor, părinţilor în

domeniul activităţii acvatice, a metodelor noi
de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament; pregătirea şi organizarea de
conferinţe, întâlniri, dezbateri, colocvii,
seminarii pentru specialişti şi nespecialişti în
domeniul activităţii acvatice; producţie de
filme şi materiale informative tipărite
demonstrative şi descriptive ale metodelor
pentru domeniul activităţilor acvatice ca
suporturi pentru instruire şi prezentări la
conferinţe, congrese, colocvii, seminarii.
43 Servicii de cazare temporară pentru
participanţi la programele de îngrijire şi
tratament bazate pe activităţi acvatice şi pe
modele noi de hidroterapie, kinetoterapie,
masaj, gimnastică şi înot pentru nou născuţi şi
preşcolari, gravide şi persoane de vârsta a
treia.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01080
(151) 18.02.2013
(732) TRITA GEORGE CIPRIAN, Str.

Victoriei, nr. 5, bl. 5, sc. C, et. 4, ap.
15, Judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)

BANI MOKA DE LA EUROPA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01046
(151) 18.02.2013
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA-ÎN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti, nr. 172-176, corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INVESTIGATORII

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
bleu

  
(531) Clasificare Viena:011109; 011515;

260418; 270503; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01081
(151) 18.02.2013
(732) S.C. CORINNE BIJOUX S.R.L., Str.

Duiliu Zamfirescu nr. 31, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Corinne Bijoux

  
(531) Clasificare Viena:170202; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi alte
instrumente pentru măsurarea timpului.
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 01047
(151) 18.02.2013
(732) S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.,

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, sector
5, 050912, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CONTOR DE ENERGIE ELECTRICA
TIP CSM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate de măsurare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01073
(151) 18.02.2013
(732) ASOCIATIA CLUBUL MICII

CAMPIONI, Str. Străbună nr. 26,
sector 1, 012466, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

ŞCOALA DE MASAJ MICII
CAMPIONI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de instruire, calificare, practică,
recalificare şi perfecţionare în domeniul
masajului de întreţinere şi de recuperare;
şcoală de activităţi de masaj, incluzând cursuri

de instruire, formare a instructorilor,
asistenţilor şi părinţilor în domeniul noilor
metode de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament prin activităţi de masaj, gimnastică,
kinetoterapie pentru adulţi şi copii, inclusiv
pentru copii nou născuţi şi preşcolari, femei
gravide şi persoane de vârsta a treia;
demonstraţii practice pentru formarea şi
pregătirea instructorilor, părinţilor în
domeniul activităţii de masaj, a metodelor noi
de îngrijire, dezvoltare armonioasă şi
tratament; pregătirea şi organizarea de
conferinţe, întâlniri, dezbateri, colocvii,
seminarii pentru specialişti şi nespecialişti în
domeniul acestor activităţii; producţie de
filme şi materiale didactice, pe suport optic,
magnetic sau tipărite, utilizate în scopuri
demonstrative şi descriptive, ale metodelor
pentru domeniul activităţilor de masaj sau ca
suporturi pentru instruire şi prezentări la
conferinţe, congrese, colocvii, seminarii
43 Servicii de cazare temporară pentru
participanţi la programele de îngrijire şi
tratament bazate pe activităţi de masaj,
kinetoterapie, gimnastică şi înot.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; servicii de masaj,
servicii de recuperare prin masaj pentru copii
şi adulţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01055
(151) 18.02.2013
(732) URSACHE DAN, Str. Mircea cel

Bătrân nr. 3, bl. H1, sc. A, ap. 17,
judeţul Iaşi, 700647, IAŞI ROMANIA

(540)

creatvty

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Design şi arte grafice, design grafic,
industrial, de interior, de ambalaje; grafică
video/tv; servicii de design, consultanţă în
design; desen; decoraţiuni; design de decor;
arhitectură; stilism; design web; crearea şi
întreţinerea siturilor web pentru terţi; crearea
şi întreţinerea programelor de calculator;
cercetare şi dezvoltare pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01074
(151) 18.02.2013
(732) ANTOHE RADU GHEORGHE, Str.

Izbiceni nr. 13 15, et. 1, ap. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA FERMELOR FAMILIALE
DIN ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;

ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01056
(151) 18.02.2013
(732) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284,

SURESNES CEDEX FRANTA 
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU

K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TENSIOREL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01082
(151) 18.02.2013
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

In Şcoala lui Andrei ideile mari vin de la
cei mici

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(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
siguranţa (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
inregistrare 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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţia comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi 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 01061
(151) 18.02.2013
(732) S.C. SFIDD SECURITY S.R.L.,

Aleea Giurgeni nr. 13, bl. F10, sc. 6,
et. 3, ap. 58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SFIDD SECURITY D SFID

  
(531) Clasificare Viena:050320; 240105;

240110;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul de pază.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01049
(151) 18.02.2013
(732) ASOCIATIA CULTURALA VOX

ARTIS, Str. G-ral Dăscălescu nr. 287,
Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMT
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE
FILM PENTRU COPII ŞI TINERET
Punguţa cu doi bani

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 032),
portocaliu (pantone 021), galben, gri
închis (pantone 405), grena (pantone
505)

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;

270502; 270503; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de festivaluri
de film pentru copii şi tineret.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01062
(151) 18.02.2013
(732) S.C. ALDAST SERV S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 3A, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

ALDAST SECURITY ADS

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:050320; 240105;

240110; 240115; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Creare şi menţinere pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01083
(151) 18.02.2013
(732) S . C .  R G  I N T E R N E T

RESTAURANT S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 319, OB 12150,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

COMANDĂ RICĂ ŞI GICĂ Viaţa e prea
scurtă pentru gătit!
(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,

gri
  
(531) Clasificare Viena:030507; 040505;

090719; 270502; 270503; 270507;
270515; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01050
(151) 18.02.2013
(732) S . C .  B A Y K A R A

INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Zorelelor nr. 2, bl. M15, sc. 1, et. 4,
ap.  29,  sector 6,  061185,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAMPINA SOCKS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01063
(151) 18.02.2013
(732) S.C. ROLANS COM IMPEX

S.R.L., Bd. Camil Ressu nr. 1, bl.
14B, sc. 3, et. 1, ap. 72, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Parcul de Distracţii ALEX & EMMA'S
LAND

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu, negru, gri, alb,

maro, galben, vişiniu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030124; 070101;

260115; 260116; 270116; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01051
(151) 18.02.2013
(732) S.C. MIT SECURITY COMPANY

- 2012 S.R.L., Str. I.C.Brătianu, bl.
P9, ap. 1, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

S.C. MIT SECURITY COMPANY-2012
S.R.L.

(591) Culori revendicate:grena

 (531) Clasificare Viena:260110; 260118;
270501; 290111;  

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

39 Servicii de transport securizat şi de valori.
41 Organizare cursuri teoretice, practice, de
calificare şi perfecţionare pentru agenţi de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01064
(151) 18.02.2013
(732) IONIŢĂ GEORGIANA ANDREEA,

Str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. 1,
sc. B, ap. 19, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

Gi

(591) Culori revendicate:negru, argintiu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01084
(151) 18.02.2013
(732) S.C. PROGRESS CONSULTING

S.R.L., Bdul. Mareşal Averescu nr.
15, et. 5, ap. 8, camera 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
                    

LA FARINE
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


