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Publicate în 30.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07523
23.10.2013 S.C. REGIANA DRINKS S.R.L. FRUITKISS

2 M 2013
07524

23.10.2013 S.C. ENUPROTECT SERV
GUARD S.R.L.

ENUProtect Serv Guard

3 M 2013
07525

23.10.2013 CLASS IT OUTSOURCING
S.R.L.

4 M 2013
07526

23.10.2013 CLASS IT OUTSOURCING
S.R.L.

STAR TEAM

5 M 2013
07527

23.10.2013 S.C. KEYSFIN S.R.L. KeysFin

6 M 2013
07528

23.10.2013 S.C. DACCHIM S.R.L. TE-AM V{ZUT CUM FACI PE BUNE
C{-MI PLACI

7 M 2013
07529

23.10.2013 DIACONU CLAUDIU FESTIVALUL IAÔUL MEDIEVAL

8 M 2013
07530

23.10.2013 DIACONU CLAUDIU HANU' COPOU

9 M 2013
07531

23.10.2013 ARCANU VASILE GAZETA DE GIURGIU

10 M 2013
07532

23.10.2013 S.C. ECO ROM AMBALAJE
S.R.L.

PiaÛa Recicl|rii

11 M 2013
07533

23.10.2013 S.C. ECO ROM AMBALAJE
S.R.L.

ECOLLECT alegerea e a ta!

12 M 2013
07534

23.10.2013 S.C. ECO ROM AMBALAJE
S.R.L.

ECOLLECT the choice is yours !

13 M 2013
07535

23.10.2013 S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION
S.R.L.

PIRIFAN BATON DE PRUNE

14 M 2013
07536

23.10.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

MALL OF PITEÔTI

15 M 2013
07537

23.10.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

PITEÔTI MALL

16 M 2013
07538

23.10.2013 DUICA DANIEL BABA NOVAC

17 M 2013
07539

23.10.2013 DUICA DANIEL SEPARATIO

18 M 2013
07540

23.10.2013 S.C. PIT SERVIS S.R.L. PIT SERVIS
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19 M 2013
07541

23.10.2013 COMAN IULIANA MAGDA Atipic Beauty

20 M 2013
07542

23.10.2013 PETCU SORIN-ALEXANDRU

21 M 2013
07543

23.10.2013 PETCU SORIN-ALEXANDRU over mind

22 M 2013
07544

23.10.2013 S.C. VICE COM 95 S.R.L. vicecom 95 CONSTRUCTII
www.vicecom95.ro

23 M 2013
07546

23.10.2013 S.C. MAGNETIK SOLUTIONS
S.R.L.

MAXGE

24 M 2013
07547

23.10.2013 S.C. SAN SIRO IMPEX S.R.L. BIANCO

25 M 2013
07548

23.10.2013 S.C. PANDA TRAVEL AGENCY
S.R.L.

flysky

26 M 2013
07549

23.10.2013 IULIAN GEANA MADE BY APES

27 M 2013
07550

23.10.2013 S.C. INDEX S.R.L. INDEXTAXI

28 M 2013
07551

23.10.2013 S.C. BLACK TIE FASHION
S.R.L.

BT Black Tie

29 M 2013
07552

23.10.2013 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. RHEUMATABS

30 M 2013
07553

23.10.2013 S.C. URSUS BREWERIES S.A. CURTEA BERARILOR

31 M 2013
07554

23.10.2013 GOLD LINE PRODUCTION
INTERNATIONAL S.R.L.

LOVE by DESIGN

32 M 2013
07555

23.10.2013 S.C. SARMIVET S.R.L. SARMIVET Primum non nocere

33 M 2013
07556

23.10.2013 S.C. ANTENA 3 S.A. RADIO 3 FM

34 M 2013
07557

23.10.2013 S.C. CAPUCINO IMPEX S.R.L. PASHA MEN'S WEAR
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(210) M 2013 07535
(151) 23.10.2013
(732) S.C. PIRIFAN DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Puţul Lui Zamfir nr. 37,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIRIFAN BATON DE PRUNE
  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07536
(151) 23.10.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MALL OF PITEŞTI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07537
(151) 23.10.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PITEŞTI MALL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07523
(151) 23.10.2013
(732) S.C. REGIANA DRINKS S.R.L.,

Bd. Dacia nr. 24B, bl. 61, ap. 1,
judetul Bihor, 410346, ORADEA
ROMANIA 

(740) Ivanca Maria Elisaveta - AGENTIA
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
LABIRINT, Str. Coriolan Petreanu nr.
28 ARAD

(540)

FRUITKISS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice; băuturi răcoritoare,
cocteiluri, sucuri din fructe, siropuri; ape
minerale şi gazoase; bere şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(doresc protecţie pentru întreaga listă de
produse conform Clasificării Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07524
(151) 23.10.2013
(732) S.C. ENUPROTECT SERV

GUARD S.R.L., Sat Cazasu, Cvartal
25, Parcela 100, Lot 44/2, judeţul
Brăila, , COM. CAZASU ROMANIA

(540)

ENUProtect Serv Guard

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:030716; 260118;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07538
(151) 23.10.2013
(732) DUICA DANIEL, Str. Rennes nr.

19A, judeţul Sibiu, 550006, SIBIU
ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07539
(151) 23.10.2013
(732) DUICA DANIEL, Str. Rennes nr.

19A, judeţul Sibiu, 550006, SIBIU
ROMANIA 

(540)
SEPARATIO

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07525
(151) 23.10.2013
(732) CLASS IT OUTSOURCING S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 4, bl. 8, sc. 2, ap.
72, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2766C), galben (Pantone 143C)

(531) Clasificare Viena:010102; 260201;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07526
(151) 23.10.2013
(732) CLASS IT OUTSOURCING S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 4, bl. 8, sc. 2, ap.
72, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STAR TEAM

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2766C), galben (Pantone 143C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07540
(151) 23.10.2013
(732) S.C. PIT SERVIS S.R.L., Sat Jucu

nr. 449 C, Judeţul Cluj, , COMUNA
JUCU ROMANIA 

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

(540)

PIT SERVIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07541
(151) 23.10.2013
(732) COMAN IULIANA MAGDA, Str.

Preciziei nr. 6M, bl. 6B, sc. 1, et. 4,
ap. 22, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Atipic Beauty
  
(531) Clasificare Viena:020307; 020316;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07527
(151) 23.10.2013
(732) S.C. KEYSFIN S.R.L., Str. Sibiu nr.

18, bl. 813, ap. 13, sector 6, 061544,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KeysFin

(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, verde

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07547
(151) 23.10.2013
(732) S.C. SAN SIRO IMPEX S.R.L.,

Calea Turzii nr. 203 D, judetul Cluj,
400495, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

BIANCO
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07528
(151) 23.10.2013
(732) S.C. DACCHIM S.R.L., Str. Jean

Steriadi nr. 12, bl. I17, ap. 85, sector
3, 032499, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TE-AM VĂZUT CUM FACI PE BUNE
CĂ-MI PLACI
 
(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
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07548
(151) 23.10.2013
(732) S.C. PANDA TRAVEL AGENCY

S.R.L., Str. Rovine nr. 4, bl.57A, sc.2,
et.parter, ap.38, sector 2, 021237,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

flysky

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:180503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de

rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07529
(151) 23.10.2013
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL IAŞUL MEDIEVAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea în scop comercial şi publicitar
de festivaluri, târguri, expoziţii; organizarea în
scop comercial şi publicitar de evenimente
destinate specialiştilor şi publicului larg,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou.
41 Organizarea în scop cultural şi educativ
defestivaluri, târguri, expoziţii; organizarea de
întâlniri pentru transmiterea de informaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07549
(151) 23.10.2013
(732) IULIAN GEANA, Ale. Venus nr. 44,

judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

MADE BY APES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07530
(151) 23.10.2013
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

HANU' COPOU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant, terasă, bistro, bufet, club, bar,
cafenea, pub, discotecă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07542
(151) 23.10.2013
(732) PETCU SORIN-ALEXANDRU, Str.

Sfîntul Gheorghe nr. 20, Judeţul Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb

 (531) Clasificare Viena:020925; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 23.10.2013

10

(210) M 2013 07550
(151) 23.10.2013
(732) S.C. INDEX S.R.L., Str. Armaşi nr.

37B, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

INDEXTAXI

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07551
(151) 23.10.2013
(732) S.C. BLACK TIE FASHION S.R.L.,

Str. Grigore Alexandrescu nr. 67,
parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

BT Black Tie
  
(531) Clasificare Viena:051304; 240115;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07543
(151) 23.10.2013
(732) PETCU SORIN-ALEXANDRU, Str.

Sfîntul Gheorghe nr. 20, Judeţul Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

over mind

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020925; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07531
(151) 23.10.2013
(732) ARCANU VASILE, Str. Oltului nr.

12, judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

GAZETA DE GIURGIU
  
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07552
(151) 23.10.2013
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

RHEUMATABS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07553
(151) 23.10.2013
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CURTEA BERARILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate

pentru prepararea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în aceastăclasă conform Clasificării de
la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07532
(151) 23.10.2013
(732) S.C. ECO ROM AMBALAJE

S.R.L., Bd. 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, et. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Piaţa Reciclării
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07533
(151) 23.10.2013
(732) S.C. ECO ROM AMBALAJE

S.R.L., Bd. 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, et. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOLLECT alegerea e a ta!

(591) Culori revendicate:verde
 (531) Clasificare Viena:260418; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07534
(151) 23.10.2013
(732) S.C. ECO ROM AMBALAJE

S.R.L., Bd. 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, et. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOLLECT the choice is yours !

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07544
(151) 23.10.2013
(732) S.C. VICE COM 95 S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 59A, Judeţul Ilfov,
077030, COMUNA BRĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

vicecom 95 CONSTRUCTII
www.vicecom95.ro
  

(531) Clasificare Viena:241521; 270511;
270711;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07554
(151) 23.10.2013
(732) GOLD LINE PRODUCTION

INTERNATIONAL S.R.L., B-dul
Lascăr Catargiu nr. 46, et. 1, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VREMESCU & ASOCIAŢII -
C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI

(540)

LOVE by DESIGN
 
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei; răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei; preparate chimice şi
materiale pentru filme, fotografie şi
imprimare, peliculă fotografică, filme
c inema togra f i ce  neexpuse ,  f i lme
cinematografice sensibilizate dar neexpuse.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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 înregistrare magnetici,
discuri acustice; discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare;
mecanisme pentru aparate cu preplata; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
software de calculator; aparate, dispozitive şi
camere cinematografice; dispozitive pentru
montajul filmelor cinematografice; ecrane şi
proiectoare pentru filme cinematografice;
dispozitive de montaj pentru filme
cinematografice; filme cinematografice; filme
cinematografice expuse; desene animate sub
formă de filme cinematografice; filme
cinematografice preînregistrate; huse pentru
aparate cinematografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de  bi rou;  produc ţ ie  de reclame
cinematografice; publicitate pe peliculă
cinematografică; publicitate pentru pelicule
cinematografice.
38 Telecomunicaţii, difuzare de filme
cinematografice prin satelit.
40 Tratament de materiale; benzi magnetice
de filme cinematografice; tratarea peliculelor
cinematografice, duplicarea de filme
cinematografice pentru televiziune,
imprimarea de filme cinematografice,
imprimarea şi developarea fotografică şi
cinematografică, multiplicarea de filme
cinematografice, prelucrarea peliculelor
cinematografice, reproducerea de filme

cinematografice, trasfer de filme
cinematografice pe benzi video, transfer video
pentru conversia filmelor cinematografice pe
benzi video.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; adaptări şi montaje
cinematografice, închirieri de aparate şi
accesorii cinematografice, închirieri de filme
cinematografice, închirieri de proiectoare,
aparate de proiecţie, aparate pentru proiectare
şi accesorii cinematografice, studiouri
cinematografice, consultanţă privind
producţiile cinematografice şi muzicale,
distribuirea de filme cinematografice, proiecţii
de filme cinematografice, furnizarea de
e c h i p a m e n t e  p e n t r u  p r o d u c ţ i a
cinematografică, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, închirieri de aparate şi
maşini cinematografice, închirieri de decoruri
pentru televiziune şi filme cinematografice,
închirieri de studiouri cinematografice,
închirieri de casete video, înregistrări sonore
şi filme cinematografice, montaj de filme
cinematografice, planificarea proiecţiilor
cinematografice, producţia de filme
cinematografice, producţia de clipuri
cinematografice animate, producţia de clipuri
grafice cinematografice, producţia de
documentare cinematografice, producţia de
filme cinematografice preînregistrate,
producţia de filme cinematografice de
animaţie, producţia de filme de televiziune,
producţia de melodii pentru filme
cinematografice, producţie şi distribuţie de
filme cinematografice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, servicii
în producţia de filme cinematografice şi
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telefilme, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, servicii pentru producţia de
filme cinematografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07555
(151) 23.10.2013
(732) S.C. SARMIVET S.R.L., Str.

Cercului nr. 3A, sc. 2, et. 1, ap. 3,
subsol, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SARMIVET Primum non nocere

(591) Culori revendicate:alb, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:031102; 090110;

170509; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
destinate/specifice animalelor de companie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44 Servicii medicale veterinare, servicii de

igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07556
(151) 23.10.2013
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RADIO 3 FM
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
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expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07557
(151) 23.10.2013
(732) S.C. CAPUCINO IMPEX S.R.L.,

Str. Ştefan cel Mare nr. 7, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PASHA MEN'S WEAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Confecţii bărbăteşti: sacouri, pantaloni,

cămăşi, veste, tricouri, jachete, costume de
mire. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07546
(151) 23.10.2013
(732) S.C. MAGNETIK SOLUTIONS

S.R.L., Str. Elev Ştefănescu nr. 15, bl.
452, sc.1, et. 1, ap. 20, o cameră,
sector 2, 021684, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAXGE

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290101;  
(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;
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de

uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜


