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Cereri M|rci publicate în data de 30.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05853
23.08.2013 CAMERA DE COMERT

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA

CURTEA DE ARBITRAJ
COMERCIAL SI MARITIM

2 M 2013
05916

23.08.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. BeÛe ÕugubeÛe

3 M 2013
05917

23.08.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. C|mila n|r|vaÕ|

4 M 2013
05918

23.08.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Mini Baschet

5 M 2013
05919

23.08.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Turnul cu acadele

6 M 2013
05920

23.08.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Unde eÕti ?

7 M 2013
05921

23.08.2013 S.C. NEXT CAPITAL
SOLUTIONS S.R.L.

Next Capital Access to the next level

8 M 2013
05922

23.08.2013 S.C. EXECUTIV SECURITY
GUARD S.R.L.

EXECUTIV SECURITY GUARD

9 M 2013
05923

23.08.2013 COJOCARU STEFAN-MADALIN Bucur|-te de s|n|tate!

10 M 2013
05924

23.08.2013 S.C. FUTURE LEARNING S.R.L. Future Learning for Kids

11 M 2013
05925

23.08.2013 GHEORGHE VICTORIA OYA Beauty Lounge BUCHAREST

12 M 2013
05926

23.08.2013 FRANCISC-ÚURCANU ELENA
FRANCISC-ÚURCANU HORIA

DANSUL INIMII

13 M 2013
05927

23.08.2013 FRANCISC-ÚURCANU ELENA
FRANCISC-ÚURCANU HORIA

TEATRUL ARHETIPAL

14 M 2013
05928

23.08.2013 MIH Allegro BV MERCADOR

15 M 2013
05929

23.08.2013 ALEXANDRU ARMEAN ograda mea ce semeni, aia aduni

16 M 2013
05930

23.08.2013 MIHUÚ GABRIELA GYONGY IN HOUSE MEDITATION

17 M 2013
05931

23.08.2013 MIHUÚ GABRIELA GYONGY GALA MEDIATORILOR

18 M 2013
05932

23.08.2013 S.C. TECHNO VOLT S.R.L. TECHNO VOLT
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(210) M 2013 05853
(151) 23.08.2013
(732) C A M E R A  D E  C O M E R T

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA,
Bdul. Alexandru Lăpuşneanu nr.
185A, Jude ţul Constan ţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)
                

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL
SI MARITIM

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:051304; 170302;

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

clase:
45 Servicii juridice, arbitraj şi mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05922
(151) 23.08.2013
(732) S.C. EXECUTIV SECURITY

GUARD S.R.L., Bdul Traian Vuia nr.
24, bl. V5, ap. 20, judeţul Galaţi,
800549, GALAŢI ROMANIA 

(540)

EXECUTIV SECURITY GUARD

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05923
(151) 23.08.2013
(732) COJOCARU STEFAN-MADALIN,

Aleea Livezilor nr. 29, bl. 7, sc. 1, et.
2, ap. 10, sector 5, 052454,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bucură-te de sănătate!

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

3 Produsecosmetice, săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical;suplimente alimentare; alimente
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; dezinfectante; produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; târguri şi expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05916
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Beţe şugubeţe

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05917
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

Cămila nărăvaşă

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05918
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

Mini Baschet

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05919
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

Turnul cu acadele
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(591) Culori revendicate:roşu, galben, violet
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05920
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

Unde eşti ?

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05921
(151) 23.08.2013
(732) S.C. NEXT CAPITAL SOLUTIONS

S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
              

Next Capital Access to the next level

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare; factoring.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05924
(151) 23.08.2013
(732) S.C. FUTURE LEARNING S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, sc. 3,
et. 1, birou 16C, (Cotroceni Business
Center), sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
           

Future Learning for Kids
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(591) Culori revendicate:roşu, grena, verde,
albastru, portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:020502; 270502;
270503; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05925
(151) 23.08.2013
(732) GHEORGHE VICTORIA, Str.

Paharnicul Turturea nr. 15, bl. 74, ap.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

OYA Beauty Lounge BUCHAREST

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05928
(151) 23.08.2013
(732) MIH Allegro BV, Taurusavenue 105,,

2 1 3 2 ,  L S  H o o f d d o r p
NETHERLANDS 

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

(540)

MERCADOR

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

35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate online; distribuţie de materiale
publicitare la cutia poştală (direct mail
advertising); dezvoltarea şi actualizarea de
materiale publicitare; distribuţie de materiale
publicitare; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; închirierea de spaţii publicitare,
inclusiv pe Internet şi alte reţele de
computere; închirierea timpilor de publicitate
în medii de comunicare (rental of advertising
time in communication media); distribuţie de
mostre; demonstraţii/prezentări de produse
(demonstration of goods); decorări de vitrine
(shop-window dressing); servicii de
proiectare/machetare în scopuri publicitare
(layout services for advertising purposes);
servicii de management al publicităţii;
organizare de expoziţii şi târguri în scop
comercial sau de publicitate; servicii de
agenţie de publicitate; servicii de relaţii
publice; servicii de sondare a opiniei publice;
analiza şi cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea de
asistenţă şi informaţii în afaceri; administrarea
comercială a licenţelor de produse/servicii ale
altora; efectuarera de anchete şi investigaţii în
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afaceri (undertaking business investigations
and enquiries); servicii de evidenţa contabilă
(accounting); contabilitate (bookkeeping);
servicii de facturare; compilare de statistici;
compilarea şi sistematizarea datelor într-o
bază de date de computere; cercetarea datelor
în baze de date de computere pentru alţii;
servicii de expertiza a eficienţei (efficiency
expert services); copiere de documente;
servicii de dactilografiere; agenţii de import
export; servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul unor reţele de
computere şi Internet; procesarea comenzilor
de cumpărare; furnizarea de asistenţă la
cumpărarea şi achiziţionarea de produse şi
servicii pentru alţii; exploatarea de pieţe on
line pentru cumpărarea, vânzarea şi/sau
schimbul de produse, servicii şi/sau
imobiliare; servicii de comparare a preţurilor;
servicii de analiză şi comparare a
produselor/serviciilor (product/service
comparison and review services); pregătirea şi
d iseminarea informa ţ i i lor  pr ivind
caracteristicile, calitatea şi preţurile
produselor/serviciilor; servicii de vânzare la
licitaţie; organizarea şi conducerea de vânzare
la licitaţie, inclusiv în reţele de computere şi
Internet; operarea de programe de fidelizare
pentru clienţi; compilarea de baze de date de
computere online şi baze de date care pot fi
cercetate on line în domeniul reţelelor de
socializare; informaţii, sfatuire şi consultanţă
pentru serviciile menţionate mai sus.
38 Telecomunicaţii; transmisie de date,
imagini şi/sau sunet prin cablu, satelit, reţele
de computere, telefon, isdn sau alte medii de
transmisie; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de computere; comunicaţii prin reţele
de fibră optică; servicii de transmitere de
mesaje; servicii de teleconferinţă; servicii de
telefonie şi fax; furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere

de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori; asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio;
asigurarea accesului la un sistem on-line care
permite utilizatorului unui site-web să încarce
clasamente (ratings) şi comentarii despre alţi
utilizatori ai aceluiaşi site web cu privire la
tranzacţii comerciale mutuale; transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio; servicii de
radiodifuziune; servicii de agenţii de presă;
furnizarea accesului la baze de date, publicaţii
electronice, reţele de computere şi internet;
servicii de furnizare de internet; servicii de
portaluride internet; închiriere de echipamente
de telecomunicaţii; informaţii, sfatuire si
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus.
42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere şi
soluţii de internet; actualizarea şi instalarea de
software pentru computere; analiza sistemelor
de computere; servicii de suport tehnic;
remedierea problemelor de software de
computere; proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii; proiectarea şi dezvoltarea de
sisteme pentru plata electronică şi pentru
procesarea transferurilor electronice de
fonduri; proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online;
proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe pentru
programarea de aplicaţii (application
programming interfaces (API)); proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din Internet;
informaţii, sfaturi şi consultanţă pentru
serviciile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05929
(151) 23.08.2013
(732) ALEXANDRU ARMEAN, Sekureko

e.U. Bluttenstrasse 21/39,, 4040, Linz
AUSTRIA 

(540)
            

ograda mea ce semeni, aia aduni

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05926
(151) 23.08.2013
(732) FRANCISC-ŢURCANU ELENA,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) FRANCISC-ŢURCANU HORIA,
Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANSUL INIMII

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05927
(151) 23.08.2013
(732) FRANCISC-ŢURCANU ELENA,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) FRANCISC-ŢURCANU HORIA,
Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEATRUL ARHETIPAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05932
(151) 23.08.2013
(732) S.C. TECHNO VOLT S.R.L., Str.

Olăneşti nr. 4, bl. 43A, sc. 1, et. 4, ap.
25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

TECHNO VOLT

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260116; 261113;

290104;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23.08.2013

8

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05930
(151) 23.08.2013
(732) MIHUŢ GABRIELA GYONGY,

Aleea Stănilă, nr. 4, bl. H11, sc. 2, ap.
4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IN HOUSE MEDITATION

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05931
(151) 23.08.2013
(732) MIHUŢ GABRIELA GYONGY,

Aleea Stănilă, nr. 4, bl. H11, sc. 2, ap.
4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALA MEDIATORILOR

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii cu scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜


