
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 20.12.2013

PUBLICATE ÎN DATA DE 23.12.2013



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
20.12.2013

1

Cereri M|rci publicate în data de 23.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09363
20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU LA MULÚI ANI, E ZIUA TA!

2 M 2013
09364

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU LA ÔUET{

3 M 2013
09365

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU LUMEA ÎN IMAGINI

4 M 2013
09366

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU NOI S{ FIM S{N{TOÔI

5 M 2013
09367

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU SCAIEÚII

6 M 2013
09368

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ÔHOK SHOW

7 M 2013
09369

20.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU GIGA BUSINESS CLUB

8 M 2013
09370

20.12.2013 S.C. BIO HOLISTIC S.R.L. Obio

9 M 2013
09371

20.12.2013 S.C. 22 UNSPREZECE THAI
S.R.L.

BIMBO

10 M 2013
09372

20.12.2013 S.C. PAGA SHOP S.R.L. Paga Shop

11 M 2013
09373

20.12.2013 S.C. ROTEX SOURCING S.R.L. pure lingerie

12 M 2013
09374

20.12.2013 S.C. CGL GRUP SECURITY
S.R.L.

CGL GRUP SECURITY

13 M 2013
09375

20.12.2013 ATINGE IULIAN ADRIAN Flori cu drag.ro FLORARIE ONLINE

14 M 2013
09376

20.12.2013 S.C. ZAREA S.A. STALINGRAD BLUE

15 M 2013
09377

20.12.2013 LOVIN EUGEN SUNT VECINUL
DUMNEAVOASTRA

16 M 2013
09378

20.12.2013 CURCAN ADRIAN RO NPR

17 M 2013
09379

20.12.2013 S.C. BAAR MEDIA S.R.L. CLIC-CLAC

18 M 2013
09382

20.12.2013 ASOCIATIA CULTURALA DIN
DITRAU

TOROKOK
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19 M 2013
09383

20.12.2013 CHIGBUNDU MIKE OBINNA DOC SLIM

20 M 2013
09384

20.12.2013 COMACCENT S.R.L. Accent ANTIQUE

21 M 2013
09385

20.12.2013 COMACCENT S.R.L. Accent

22 M 2013
09386

20.12.2013 S.C. SAHA COMIMPEX S.R.L. Ethras

23 M 2013
09387

20.12.2013 TUDOR SEBASTIAN Black Wolves

24 M 2013
09388

20.12.2013 CHIGBUNDU MIKE OBINNA PARTY FAVORS

25 M 2013
09389

20.12.2013 MONICOL TRADING S.R.L. Nimorinka

26 M 2013
09390

20.12.2013 S.C. PARTNERSHIP S.R.L. CONTAGIOUS THE
CONVERSATION STARTER

27 M 2013
09391

20.12.2013 SER COMPANY S.R.L. arta door Întâmpin|-i cum se cuvine!

28 M 2013
09394

20.12.2013 S.C. MOBILE FUN S.R.L. BUCHAREST LIVE

29 M 2013
09395

20.12.2013 MIREA MARIANA-GABRIELA ARTIST TOUCH SALON by Gabriela
Mirea

30 M 2013
09396

20.12.2013 ENEA CIPRIAN-IOAN Gulliver Tours

31 M 2013
09397

20.12.2013 ENEA CIPRIAN-IOAN Gulliver World

32 M 2013
09398

20.12.2013 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

ÔI NU MAI FACI CA UN M{G{RUÔ!

33 M 2013
09399

20.12.2013 COMPANIA NATIONALA
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, INSTALATIILOR
DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SA - C.N.C.I.R.

ROMANIA CNCIR CERT 2013

34 M 2013
09400

20.12.2013 S.C. NUTRITION RESEARCH &
DEVELOPMENT S.R.L.

Inimioare SANTE

35 M 2013
09401

20.12.2013 MEZARI EOOD ZILUX

36 M 2013
09402

20.12.2013 R{CHIT{ MIRCEA SPORTUL MUREÔEAN
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37 M 2013
09403

20.12.2013 ASOCIAÚIA CULTURAL{
ANSAMBLUL MAESTRO ART
SUCEAVA

FANFARA BUCOVINA ART

38 M 2013
09404

20.12.2013 CHAÔOVSCHI CARMEN EMILIA discover Bucovina

39 M 2013
09405

20.12.2013 S.C. JACKSON BAZAR S.R.L. JACKSON BAZAR

40 M 2013
09406

20.12.2013 ROTARIU CIPRIAN FLORIN
MITACHE FLORIN

Ridere

41 M 2013
09407

20.12.2013 ROTARIU CIPRIAN FLORIN
MITACHE FLORIN

Ridere Dental Clinic

42 M 2013
09408

20.12.2013 S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

Nobles

43 M 2013
09409

20.12.2013 DOGARU RADU RADU DOGARU

44 M 2013
09410

20.12.2013 THE PLAN CONSULTING &
COMMUNICATION S.R.L.

THE PLAN
consulting-communication-events

45 M 2013
09411

20.12.2013 BORFOTINA IONEL-LUCIAN Magic Land Nu te apuca de g|tit,
sun| Õi vei fi servit!

46 M 2013
09412

20.12.2013 S.C. COMCEREAL S.A. CUPTORUL DE AUR COMCEREAL
S.A. VRANCEA

47 M 2013
09413

20.12.2013 S.C. BOMBONIERA S.R.L. DROPSI

48 M 2013
09414

20.12.2013 COMANOIU NICOLAE BOGDAN RIBOX

49 M 2013
09415

20.12.2013 SINDICATUL NATIONAL AL
POLITISTILOR SI
PERSONALULUI
CONTRACTUAL (CIVIL) DIN
MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE

SINDICATUL NATIONAL AL
POLITISTILOR SI PERSONALULUI
CONTRACTUAL S.N.P.P.C.

50 M 2013
09416

20.12.2013 S.C. LOTUS '95 COSMETICS
S.R.L.

Velur Lux by biolog Adriana Goleanu

51 M 2013
09417

20.12.2013 S.C. LOTUS '95 COSMETICS
S.R.L.

VELUR EXIGE by biolog Adriana
Goleanu

52 M 2013
09418

20.12.2013 S.C. LOTUS '95 COSMETICS
S.R.L.

eVital
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53 M 2013
09419

20.12.2013 S.C. LOTUS '95 COSMETICS
S.R.L.

PUR & SIMPLU by biolog Adriana
Goleanu

54 M 2013
09420

20.12.2013 S.C. MORANI SECURITY S.R.L. MORANI SECURITY

55 M 2013
09421

20.12.2013 S.C. NEW LIFE AQUATICA
S.R.L.

DDW

56 M 2013
09422

20.12.2013 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

Polipharma: We create health

57 M 2013
09423

20.12.2013 S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L. FAMILIA Toneli

58 M 2013
09424

20.12.2013 S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L.

59 M 2013
09425

20.12.2013 S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L. FAMILIA Toneli

60 M 2013
09426

20.12.2013 S.C. EURO-CASA PROD S.R.L. pentru imunitate puternic|

61 M 2013
09427

20.12.2013 S.C. EURO-CASA PROD S.R.L. pentru o inim| puternic|

62 M 2013
09428

20.12.2013 S.C. EURO-CASA PROD S.R.L. ovital

63 M 2013
09429

20.12.2013 NORDSCRIPT KB TRANSCRIPT

64 M 2013
09430

20.12.2013 S.C. SPARTANII
INTERNATIONAL S.R.L.

SPARTANII INTERNATIONAL
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(210) M 2013 09382
(151) 20.12.2013
(732) ASOCIATIA CULTURALA DIN

DITRAU, Str. Libertăţii nr. 18,
Judeţul Harghita, , DITRAU
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)
                         

TOROKOK

(591) Culori revendicate:roşu, muştar, gri,
negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020125;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale; divertisment în special
servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09370
(151) 20.12.2013
(732) S.C. BIO HOLISTIC S.R.L., Str.

Andy Endre nr. 18, ap. 1, judeţul
Bihor, , ORADEA 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)
                   

Obio
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:050713; 270508;

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

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse naturale, prezentarea pentru vânzare
şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv pe internet prin
intermediul unui site web specializat de tip
magazin on line, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţionezecomod;
r e a l i z a r e a d e
reclame,anunţuripublicitare,promoţiipentrua
cesteproduse; informaţii, servicii de asistenţă
comercială pentru consumatori, în legătură cu
aceste produse, naţionale şi/sau din import;
activităţi de import-export cu produse,
echipamente şi accesorii de tipul celor
sus-menţionate.
42 Creare şi menţinere website specializat în
vânzarea de produse naturale (magazin on
line).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09371
(151) 20.12.2013
(732) S.C. 22 UNSPREZECE THAI

S.R.L., Str. Vlad Judeţul nr. 4, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

BIMBO

(591) Culori revendicate:albastru, roz, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09383
(151) 20.12.2013
(732) CHIGBUNDU MIKE OBINNA, Cu

rezidentă în România, Str. Cucului nr.
1, sc. B, ap. 20, et. 4, Timişoara,
judeţul Timiş, ,  NIGERIA 

(540)

DOC SLIM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09372
(151) 20.12.2013
(732) S.C. PAGA SHOP S.R.L., Str. Vlad

Judeţul nr. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

Paga Shop

(591) Culori revendicate:mov, verde, roz
  
(531) Clasificare Viena:090308; 090309;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09384
(151) 20.12.2013
(732) COMACCENT S.R.L. ,  Str.

Mendeleev nr. 44, sector 1, 010365,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

Accent ANTIQUE
  
(531) Clasificare Viena:050502; 270507;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de 
20.12.2013

7

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 pe calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09385
(151) 20.12.2013
(732) COMACCENT S.R.L. ,  Str.

Mendeleev nr. 44, sector 1, 010365,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Accent
 
(531) Clasificare Viena:050502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09373
(151) 20.12.2013
(732) S.C. ROTEX SOURCING S.R.L.,

Bd. Vasile Milea nr. 10, ap. 1, judeţul
Arad, 310182, ARAD ROMANIA 

(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)
             

pure lingerie

(591) Culori revendicate:roz, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte; articole de
încălţăminte; articole pentru acoperirea
capului.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comercializarea de
produse diverse sub forma de magazine
en-gros sau en-detail, inclusiv magazine
on-line; comercializarea de produse diverse
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, inclusiv cele de
social-media, sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de import-export;
consiliere comercială pentru consumatori;
demonstraţii cu produse; intermedieri de
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promoţii de vânzare; distribuirea de
eşantioane; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
publicitate; marketing; licitaţii; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul şi administrarea
afacerilor; consultanţă şi evaluare în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09374
(151) 20.12.2013
(732) S.C. CGL GRUP SECURITY

S.R.L., Sat Uieşti, Intrarea Câmpului
nr. 1, Cam. 2, judeţul Giurgiu, , COM.
BUCSANI ROMANIA 

(540)
              

CGL GRUP SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09375
(151) 20.12.2013
(732) ATINGE IULIAN ADRIAN, Str.

Smaranda Brăescu nr. 35, bl. 11G, sc.
4, ap. 62, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
                

Flori cu drag.ro FLORARIE ONLINE

(591) Culori revendicate:roşu, roz, lila, mov,
galben, gri

(531) Clasificare Viena:050521; 270502;
270508; 290115;  

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

31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate şi reclamă; gestiune afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import - export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; Ilivrări de
flori.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09377
(151) 20.12.2013
(732) LOVIN EUGEN, Str. Popa Nan nr. 8,

et. 1, ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUNT VECINUL DUMNEAVOASTRA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09378
(151) 20.12.2013
(732) CURCAN ADRIAN, Str. D.I.

Mendeleev, nr. 35, et. 1, ap. 4, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RO NPR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09363
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

LA MULŢI ANI, E ZIUA TA!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09400
(151) 20.12.2013
(732) S.C. NUTRITION RESEARCH &

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Liviu
Rebreanu nr. 1, sector 3, 031771,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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) 

                 

Inimioare SANTE
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

032C), portocaliu (Pantone 171C),
vişiniu 1807C)
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 (531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09364
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09402
(151) 20.12.2013
(732) RĂCHITĂ MIRCEA, Str. Viitorului

nr. 4, ap. 3, judeţul Mureş, , TÎRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

SPORTUL MUREŞEAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Servicii de publicitate; servicii de
redactare; servicii de editare.
41 Servicii de publicare; servicii de publicare
on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09365
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

LUMEA ÎN IMAGINI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09421
(151) 20.12.2013
(732) S.C. NEW LIFE AQUATICA

S.R.L., Aleea SLT.P.M. Mladinovici
Dragoş nr. 2, bl. R11, sc. 3, et. 6, ap.
108, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

DDW

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:260101; 261125;
270502; 290112;  

(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
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sugari, suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09366
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

NOI SĂ FIM SĂNĂTOŞI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09386
(151) 20.12.2013
(732) S.C. SAHA COMIMPEX S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 59, bl. F2, ap. 80,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

Ethras

(591) Culori revendicate:roşu, alb, bej
  
(531) Clasificare Viena:050317; 270508;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09403
(151) 20.12.2013
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

ANSAMBLUL MAESTRO ART
SUCEAVA, Str. Rândunicii nr. 2, bl.
37, sc. E, ap. 1, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

FANFARA BUCOVINA ART

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09422
(151) 20.12.2013
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

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

(540)

Polipharma: We create health

(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.
16 Ambalaj.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09387
(151) 20.12.2013
(732) TUDOR SEBASTIAN, Str. Traian nr.

1, bl. E5, sc. 2, et. 8, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

Black Wolves

 
(531) Clasificare Viena:030108; 270502;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri,
organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09367
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

SCAIEŢII
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09388
(151) 20.12.2013
(732) CHIGBUNDU MIKE OBINNA, Cu

rezidentă în România, Str. Cucului nr.
1, sc. B, ap. 20, et. 4, Timişoara,
judeţul Timiş, ,  NIGERIA 

(540)

PARTY FAVORS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09404
(151) 20.12.2013
(732) C H AŞO V S C H I  C A R M E N

EMILIA, Str. Mărăşeşti nr. 23,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)
                

discover Bucovina

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1805C), gri (Pantone 426C)

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270502;

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

clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09423
(151) 20.12.2013
(732) S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea nr. 1, et. 3,
birourile nr. 6, 7 şi 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

FAMILIA Toneli

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 260118;

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

clase:
29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09405
(151) 20.12.2013
(732) S.C. JACKSON BAZAR S.R.L., Str.

Feleacului, judeţul Arad, 310396,
ARAD ROMANIA 

(540)
                  

JACKSON BAZAR

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
36 Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09389
(151) 20.12.2013
(732) MONICOL TRADING S.R.L., Str.

Ion Câmpineanu 24, corp 18b, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

Nimorinka

 
(531) Clasificare Viena:270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09424
(151) 20.12.2013
(732) S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea nr. 1, et. 3,
birourile nr. 6, 7 şi 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09425
(151) 20.12.2013
(732) S.C. AVICOLA GAESTI S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea nr. 1, et. 3,
birourile nr. 6, 7 şi 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

FAMILIA Toneli

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C), portocaliu (pantone 144 C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09390
(151) 20.12.2013
(732) S.C. PARTNERSHIP S.R.L., Str.

Logofăt Luca Stroici nr. 2, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

CONTAGIOUS THE CONVERSATION
STARTER

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

270524; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09368
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

ŞHOK SHOW
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09406
(151) 20.12.2013
(732) ROTARIU CIPRIAN FLORIN, Sat

Tisăuţi nr. 179 H, judeţul Suceava,
727327, COMUNA IPOTEŞTI
ROMANIA 

(732) MITACHE FLORIN, Bd. 2,
Grăniceri, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 5,
judeţul Suceava, 725200, FĂLTICENI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)
                         

Ridere
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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; servicii de import-export.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 09426
(151) 20.12.2013
(732) S.C. EURO-CASA PROD S.R.L.,

Şos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea 1, et. 3,
birourile 11 şi 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

pentru imunitate puternică

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09369
(151) 20.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

GIGA BUSINESS CLUB
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09407
(151) 20.12.2013
(732) ROTARIU CIPRIAN FLORIN, Sat

Tisăuţi nr. 179 H, judeţul Suceava,
727327, COMUNA IPOTEŞTI
ROMANIA 

(732) MITACHE FLORIN, Bd. 2,
Grăniceri, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 5,
judeţul Suceava, 725200, FĂLTICENI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)
                  

Ridere Dental Clinic
(591) Culori revendicate:verde deschis

 (531) Clasificare Viena:270508; 270509;
290103;  

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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; servicii de import-export.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 09376
(151) 20.12.2013
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

STALINGRAD BLUE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09427
(151) 20.12.2013
(732) S.C. EURO-CASA PROD S.R.L.,

Şos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea 1, et. 3,
birourile 11 şi 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

pentru o inimă puternică

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270515;

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

clase:

29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09408
(151) 20.12.2013
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA S.R.L.,

nr. 472, judeţul Prahova, 107300,
COMUNA GURA VADULUI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)
                  

Nobles

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270508;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09394
(151) 20.12.2013
(732) S.C. MOBILE FUN S.R.L.,

Str.Cernauti nr.27C, et.1, cam.4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)
                    

BUCHAREST LIVE

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

 
 (531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Suporturi de înregistrare magnetice, optice
sau altele asemenea preînregistrate (discuri,
benzi, cartuşe-role) cu programe software, cu
filme cinematografice şi video, cu reproduceri
audio, cu reproduceri video şi cu jocuri
electronice/video de televiziune; suporturi şi
mater ia le  magnet ice ,  opt ice  sau
optoelectronice, purtători de date pentru jocuri
video şi stocarea jocurilor electronice precum
şi pentru tonuri de telefon; produse software;
programe de computer pentru prelucrarea
datelor şi pentru utilizare în managementul
bazelor de date, pentru autorizarea accesului
în baza de date; programe de baze de date;
baze de date; baze de date pentru tonuri de
sonerii pentru telefon; programe pentru

computer, software descărcabil; programe de
computer pentru jocuri video; programe de
computer pentru jocuri video adaptate pentru
a fi utilizate cu o unitate de afişare video
(aparate tv, telefon, computer, video);
programe software pentru tonuri de sonerii
pentru telefon; software pentru jocuri electrice
sau electronice adaptate pentru utilizare cu o
unitate de afişare video; software pentru jocuri
video preînregistrate pentru utilizare pe
calculator, pe aparate video (video cassette
recorders) şi pe telefon; software pentru jocuri
video adaptate pentru folosirea cu receptoare
tv şi pe telefon; software distractive pentru
jocuri electronice şi jocuri interactive
educaţionale pentru folosire cu aparate video,
cu computere şi cu alte afişoare video; filme
cinematografice şi video preînregistrate;
echipamente şi dispozitive pentru prelucrarea
informaţiei şi stocarea de date; calculatoare şi
alte echipamente informatice; emiţătoare
radio-televiziune, receptoare radio-televiziune
şi echipamente de înregistrare şi reproducere
audio-video, echipamente şi aparate telefonice
şi telegrafice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise sau carduri, aparate cu preplată, cu fise
sau carduri, pentru jocuri; aparate pentru
editarea filmelor cinematografice; editoare de
texte; publicaţii electronice descărcabile.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii tipărite, reviste şi
periodice, cărţi broşuri, pliante şi materiale
similare, dicţionare, enciclopedii, hărţi şi
scheme; fotografii; reproduceri grafice şi
fotografice, papetărie şi în special afişe, benzi
autocolante, vederi, calendare, cataloage,
articole de birou, etichete, formulare, desene,
prospecte; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); panouri
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publicitare din hârtie sau carton; suporturi,
panouri şi rame pentru fotografii; toate în
legătură cu telecomunicaţii, filme, activităţi
recreative, activităţi de radio-televiziune;
legate de informatică şi programe de
calculator, de baze de date, de consultanţă şi
furnizare de software; de editare de programe
şi suporţi video şi audio şi de filme; pentru
jocuri adaptate pentru a fi utilizate pe o unitate
de afişare video; coperţi de suporţi înregistraţi
cu jocuri; materiale tipărite, broşuri, cărţi cu
reguli de joc, cartele pentru jocuri şi alte
asemenea din această clasă; toate pentru
jocuri.
28 Jucării, jocuri, aparate, instalaţii pentru
sporturi, jocuri diverse şi distracţii, recreere,
exerciţii fizice, antrenament, activităţi
sportive, întreceri şi concursuri sportive,
adaptate uzului cu ecran sau monitor extern;
afisaje şi accesorii pentru acestea; maşinuţe de
distracţii, automate şi acţionate cu monede sau
carduri; dispozitive de jocuri video tip arcadă;
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; jocuri de cărţi, şah, table, jocuri de
noroc şi alte asemenea cuprinse în această
clasă; aparate; tastaturi, contoare şi alte
articole precum figurine, miniaturi, bâte,
pucuri, puluri, bile pentru jocuri; aparate,
tastaturi, contoare şi alte articole pentru filme;
fise, jetoane, carduri şi aparate pentru jocuri
electronice pentru computer (cu jetoane, cu
fise, cu carduri) şi automate (altele decât cele
adaptate pentru utilizare cu receptoare de
televiziune).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii de reprezentare media;
servicii care constau în înregistrarea,

transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea infomaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor; consiliere în probleme
de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii, în expoziţii; activităţi
de birou; managementul comenzilor;
promovarea vânzărilor (pentru terţi).
38 Telecomunicaţii; servicii de reţele de
telecomunicaţii mobile; servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; difuzarea
programelor de radio şi de televiziune; servicii
de comunicaţii de date; transmiterea de fişiere
de date, inclusiv prin mijloace criptate;
transmisie de date într-o reţea globală de
prelucrare a datelor la distanţă, inclusiv
Internetul; servicii de transmisie şi afişarea de
informaţii dintr-o bancă de date stocată pe
calculator sau pe internet; furnizarea de
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servicii de comunicaţii şi de telecomunicaţii
pentru activităţi distractive, jocuri online;
transmisie de date prin prelucrarea electronică
de imagini prin legătură telefonică; servicii de
poştă electronică, expediere şi primire de
mesaje; închirierea timpilor de acces la un
centru conţinând baze de date.
39 Distribuţia înregistrărilor audio, video, de
filme, de jocuri electronice şi video pentru
calculator, pentru telefon, pentru televizor sau
aparat video, de casete, benzi sau alţi suporţi
preînregistraţi cu acesta; servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte
de expediţie; servicii referitoare la inspecţia
mărfurilor înaintea transportului; depozitarea
suporturilor de date sau de documente stocate
electronic; arhivarea pe orice tip de suport a
producţiilor de televiziune, de radio.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe Internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură

înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software pentru calculatoare;
activităţi de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client); servicii de cercetare
şi de creaţie, referitoare la bănci de date şi
aplicaţii referitoare la acestea; reconstituirea
bazelor de date; duplicarea programelor şi a
jocurilor de computer; activităţi de consultanţă
în tehnologia informaţiei; instalarea de
software pentru computere; actualizarea şi
mentenanţa de software pentru computere;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computere; închiriere de computere şi de
software de computer; compilarea
programelor de procesare a datelor;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; cercetare,
proiectare, dezvoltare, instalarea şi
mentenanţa de jocuri; crearea, găzduirea şi
mentenanţa siturilor informatice (situri web),
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, alte activităţi conexe; găzduire de
jocuri pe internet; închirierea serverelor web;
servicii informatice referitoare la protecţia
programelor.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii oferite unor persoane pentru
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evenimente sociale, servicii de întâlniri,
furnizări de horoscoape şi tarot prin computer
şi telefon, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere de drepturi de proprietate
intelectuală în industria divertismentului;
licenţierea drepturilor de proprietate
intelectuală pentru producţiile video şi audio;
licenţierea softwarelui de computer şi pentru
telefoane mobile, servicii de supraveghere şi
investigaţii referitoare la siguranţa persoanelor
şi a colectivităţilor, inclusiv cu ocazia unor
evenimente culturale, de divertisment,
sportive, educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09379
(151) 20.12.2013
(732) S.C. BAAR MEDIA S.R.L., Str. Poet

Barbu Mumuleanu nr. 31, parter, ap.
fnr., sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLIC-CLAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii, gablonzuri.
25 Îmbrăcăminte.
26 Nasturi, capse.
42 Crearea siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09428
(151) 20.12.2013
(732) S.C. EURO-CASA PROD S.R.L.,

Şos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Clădirea 1, et. 3,
birourile 11 şi 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

ovital

(591) Culori revendicate:galben maro
(pantone 1525 C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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

clase:
29 Ouă şi produse din ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09395
(151) 20.12.2013
(732) MIREA MARIANA-GABRIELA,

Str. Cazărmii nr. 37, bl. 13, sc. C, ap.
1, Jud. Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)
                     

ARTIST TOUCH SALON by Gabriela
Mirea

 
(531) Clasificare Viena:020323; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare şi menţinere site web propriu.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09411
(151) 20.12.2013
(732) BORFOTINA IONEL-LUCIAN, Sat

Cristesti, judeţul Botoşani, , COM
CRISTESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                   

Magic Land Nu te apuca de gătit, sună şi
vei fi servit!

(531) Clasificare Viena:270508; 270511;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09401
(151) 20.12.2013
(732) MEZARI EOOD, 22, Ekaterina

Karavelova str., 7000, BULGARIA
BULGARIA BG

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

(540)

ZILUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Şosete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09409
(151) 20.12.2013
(732) DOGARU RADU, Sat Carcaliu,

judeţul Tulcea, , COMUNA
CARCALIU ROMANIA 

(540)

RADU DOGARU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi

reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09396
(151) 20.12.2013
(732) ENEA CIPRIAN-IOAN, Sat

Mogoşoaia, Jud. Ilfov, , COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

Gulliver Tours

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09412
(151) 20.12.2013
(732) S.C. COMCEREAL S.A., B-dul

Bucureşti nr. 2, , FOCŞANI
ROMANIA 

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

(540)

CUPTORUL DE AUR COMCEREAL
S.A. VRANCEA

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09413
(151) 20.12.2013
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str. 13

Septembrie nr. 191, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DROPSI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09429
(151) 20.12.2013
(732) NORDSCRIPT KB, Bergsgatan 12A,

Jarna, 15335, STOCKHOLMS IAN
SUEDIA 

(540)

TRANSCRIPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09397
(151) 20.12.2013
(732) ENEA CIPRIAN-IOAN, Sat

Mogoşoaia, Jud. Ilfov, , COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

Gulliver World
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09414
(151) 20.12.2013
(732) COMANOIU NICOLAE BOGDAN,

Str. Magnoliei nr. 33, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                  

RIBOX

(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09415
(151) 20.12.2013
(732) SINDICATUL NATIONAL AL

P O L I T I S T I L O R  S I
P E R S O N A L U L U I
CONTRACTUAL (CIVIL) DIN
MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE, Splaiul Independenţei nr.
202A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
                     

SINDICATUL NATIONAL AL
POLITISTILOR SI PERSONALULUI
CONTRACTUAL S.N.P.P.C.

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011725; 240701;

290113;  
(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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă

pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09398
(151) 20.12.2013
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

ŞI NU MAI FACI CA UN MĂGĂRUŞ!
  
(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 pentru
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09416
(151) 20.12.2013
(732) S.C. LOTUS '95 COSMETICS

S.R.L., Şos. Berceni nr. 8, sector 4,
041914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

Velur Lux by biolog Adriana Goleanu

 
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09399
(151) 20.12.2013
(732) COMPANIA NATIONALA

P E N T R U  C O N T R O L U L
CAZANELOR, INSTALATIILOR
D E  R I D I C A T  S I
R E C I P I E N T E L O R  S U B
PRESIUNE SA - C.N.C.I.R., Str.
Fluviului nr. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

ROMANIA CNCIR CERT 2013

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi a
tehnologiei, ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09417
(151) 20.12.2013
(732) S.C. LOTUS '95 COSMETICS

S.R.L., Şos. Berceni nr. 8, sector 4,
041914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

VELUR EXIGE by biolog Adriana
Goleanu
  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09410
(151) 20.12.2013
(732) THE PLAN CONSULTING &

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Şesul de Sus nr. 80, ap. 2, judeţul Cluj,
, FLOREŞTI ROMANIA 

(540)
              

THE PLAN
consulting-communication-events

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă relaţii publice, retail; servicii
comerciale; marketing, management şi
gestionarea afacerilor.
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38 Servicii de comunicare.
4 1  O r g a n i z a r e a  d e  e v e n i m e n t e
indoor-outdoor, spectacole, concerte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09418
(151) 20.12.2013
(732) S.C. LOTUS '95 COSMETICS

S.R.L., Şos. Berceni nr. 8, sector 4,
041914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                          

eVital

  
(531) Clasificare Viena:270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09419
(151) 20.12.2013
(732) S.C. LOTUS '95 COSMETICS

S.R.L., Şos. Berceni nr. 8, sector 4,
041914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

PUR & SIMPLU by biolog Adriana
Goleanu
  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09430
(151) 20.12.2013
(732) S . C .  S P A R T A N I I

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Cap.
Misca Petre nr. 10, bl. M9, sc. 1, ap.
23, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

SPARTANII INTERNATIONAL
  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme pază, montare sisteme alarmă
mobile şi imobile, montare sisteme
antiincendiu, montarea sistemelor video şi
control acces şi supraveghere.
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39 Servicii de transport securizat servicii de
transport valori.
42 Creare şi menţinere site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor şi consultatnţă în
domeniul securităţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09420
(151) 20.12.2013
(732) S.C. MORANI SECURITY S.R.L.,

Str. Lanurilor nr. 1, biroul 2, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)
                    

MORANI SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:010105; 230125;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate săsatisfacă nevoileindivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09391
(151) 20.12.2013
(732) SER COMPANY S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 40, mansardă, camera
nr. 8, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)
                    

arta door Întâmpină-i cum se cuvine!

(591) Culori revendicate:maro (pantone
4695C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
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plastice; uşi interioare sau exterioare de
apartament sau de casă sau părţi din
mobilier/părţi componente ale uşilor metalice
sau nemetalice din diverse materiale; accesorii
pentru uşi; materiale de finisaj pentru uşi sau
componente/părţi ale acestora.
35 Publicitate; prezentare, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse:uşi interioare sau
exterioare de apartament sau de casă sau părţi
din mobilier/părţi componente ale uşilor
metalice sau nemetalice din diverse materiale;
accesorii pentru uşi; materiale de finisaj
pentru uşi sau componente/părţi ale acestora
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
montaje şi finisaje în domeniul materialelor de
amenajări interioare şi exterioare.
39 Servicii de distribuire a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau de casă sau părţi din
mobilier/părţi componente ale uşilor metalice
sau nemetalice din diverse materiale; accesorii
pentru uşi; materiale de finisaj pentru uşi sau
componente/părţi ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜


