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(210) M 2013 04087
(151) 25.06.2013
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

MIERAU ANA, Str. Republicii nr.
129-130, comuna Şoimi, Judeţul
Bihor, , LOCALITATEA POCLUŞA
DE BEIUŞ ROMANIA 

(740) CIPI RONELA OPREA, Str. G-ral
Magheru nr. 12, bl. M-12, ap. 29, Jud.
Bihor ORADEA

(540)
               

coral Proaspete cum le face natura!

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(531) Clasificare Viena:050315; 250119;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Fructe şi legume proaspete autohtone sau
exotice, seminţe, plante sau flori naturale.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor referitoare la clasa 31, organizarea
de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04245
(151) 25.06.2013
(732) S.C. PESTOS S.R.L., Str. Alexandru

cel Bun nr. 9, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)
            

IL PASSO SHOES & ACCESSORIES

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; poşete şi
portofele.
25 Produse de încălţăminte şi îmbrăcăminte.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să Ie vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04254
(151) 25.06.2013
(732) S.C. LANYS IMPEX S.R.L., Str.

Buftea nr. 2, Judeţul Cluj, 400606,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
              

L Lany's

(591) Culori revendicate:ciclamen, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte de serie şi
unicate.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export;lucrări de birou, publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 25 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04382
(151) 25.06.2013
(732) F U N D A Ţ I A  H I P N O Z A

COMPLEMENTARĂ ROMANIA,
Aleea Arinişi nr. 1, bl. OD1, sc. A, et.
2, ap. 12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

Fundaţia Hipnoza Complementară

(531) Clasificare Viena:260118; 261113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04383
(151) 25.06.2013
(732) GUŢĂ SEBASTIAN NICOLAE, Str.

Tudor Vladimirescu bl. U1, sc. A, ap.
15, judeţul Argeş, 110191, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

ANUALA DE URBANISM ASOCIAŢIA
ABSOLVENŢILOR URBANIŞTI ŞI
PEISAGIŞTI DIN ROMÂNIA
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(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260725; 270502;

290101;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04371
(151) 25.06.2013
(732) S.C. MANAGEMENT KNOT

S.R.L., Str. Gheorghe Dem.
Teodorescu nr. 11D, et. 4, ap.4-2,
camera 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUBUL MANAGERILOR ROMÂNI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04372
(151) 25.06.2013
(732) CENTRUL EDUCATIONAL

FLUENTIS S.R.L., Str. Mr. Dimitrie
Giurescu nr. 2, ap. 4, sector 1, 010595,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

fluentis

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice, de cercetare şi creaţie,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04384
(151) 25.06.2013
(732) S.C. AKIOM CONSULTING

S.R.L., Str. Gării nr. 12, bl. L22, et. 6,
ap. 20, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)
                 

AKIOM
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(531) Clasificare Viena:261325; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator de orice tip.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse şi a programelor
de calculator (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04373
(151) 25.06.2013
(732) B A R N E T T  M C C A L L

R E C R U I T M E N T  S . R . L .
ROMANIA, A GI GROUP
COMPANY, Str. Şcoala Floreasca nr.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

BM Barnett McCall SEARCH &
SELECTION a Gi Group company

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
35 Intermedierea afacerilor; consultanţă de

management al personalului; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); întocmirea
ştatelor de plată; consultanţă în domeniul
managementului personalului; recrutarea
personalului; testarea psihologică pentru
selectarea personalului; personal de recrutare;
servicii de relocare pentru afaceri. 
41 Organizarea şi susţinerea seminarelor;
consiliere vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire); reconsiliere vocaţională;
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04374
(151) 25.06.2013
(732) S.C. DIMAR S.R.L., Str. Bucureşti bl

47/3D, parter, Judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)
               

alchemy

(591) Culori revendicate:fuchsia, verde
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04385
(151) 25.06.2013
(732) S.C. CARMEDIA CONCEPT

GROUP S.R.L., Str. Ion Câmpineanu
nr. 11, Union International Business
Center, et. 6, sector 1, 010031,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

VIVA SMS Be the first to find out!

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
810C), albastru (Pantone 638C), roşu
(Pantone 213C), verde (Pantone
382C), gri

(531) Clasificare Viena:270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04403
(151) 25.06.2013
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)
            

Smart Game

(591) Culori revendicate:negru, galben, roşu,
gri, portocaliu, albastru

(531) Clasificare Viena:011509; 210109;
270502; 270508; 290115;  

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

9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, automate de vânzare şi aparate care
funcţionează cu fise, desene animare, cititoare
de coduri de bare , brăţări magnetice pentru
identificare codificată, dulapuri pentru boxe,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
programe de jocuri pe computer, computere,
contoare, medii magnetice de date, aparate de
procesare a datelor, dozatoare, fişiere de
imagine descărcabile, aviziere electronice,
publicaţii electronice descarcabile, etichete
electronice pentru bunuri, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale acţionate cu
monede, monitoare (hardware computer),
dispositive periferice computerizate, plăci
imprimate de circuite, circuite imprimate,
programe (jocuri pentru computer), cititoare
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(echipament de procesare a datelor ), cititoare
de caractere optice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), carduri smart (carduri cu
circuite integrate).
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; import-export, servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, toate aceste servicii fiind pentru
produsele enumerate în clasa 9 adică pentru:
programe software conţinând jocuri de noroc,
automate de vânzare şi aparate care
funcţionează cu fise, desene animare, cititoare
de coduri de bare, brăţări magnetice pentru
identificare codificata, dulapuri pentru boxe,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
programe de jocuri pe computer, computere,

contoare, medii magnetice de date, aparate de
procesare a datelor, dozatoare, fişiere de
imagine descărcabile, aviziere electronice,
publicaţii electronice descărcabile, etichete
electronice pentru bunuri, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale acţionate cu
monede, monitoare (hardware computer),
dispositive periferice computerizate, plăci
imprimate de circuite, circuite imprimate,
programe (jocuri pentru computer), cititoare
(echipament de procesare a datelor ), cititoare
de caractere optice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), carduri smart (carduri cu
circuite integrate), respectiv pentru produsele
enumerate în clasa 28 adică pentru: maşinute
de distracţii automate şi acţionate cu monede,
dispozitive de jocuri video tip arcadă, mese de
billiard cu fise, mese de billiard, carduri de
bingo, aparate şi maşini de popice, cărţi de
joc, jetoane pentru jocurile de noroc, maşini
de tragere, discuri pentru jocuri, aparate
pentru jocuri, maşini pentru jocurile de noroc,
roţi de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini pentru jocuri video.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25.06.2013

10

(210) M 2013 04375
(151) 25.06.2013
(732) S O C I A L  M A R K E T I N G

SOLUTIONS S.R.L., Str. Povernei
nr. 20, mansardă, ap. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
                    

LOVE PLUS THINESSE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:250119; 260418;
290114;  

(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,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04393
(151) 25.06.2013
(732) S.C. D&M COMERT INDUSTRIE

S.R.L., Str. Soldat Velicu Ştefan nr. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                

DeMedia

(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
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protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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.
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;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 04404
(151) 25.06.2013
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)
            

Smart 7 Jackpot

(591) Culori revendicate:negru, galben, roşu,
gri, portocaliu
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270509; 270511; 290115;  

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

28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; import-export, servicii de
desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, toate aceste servicii fiind pentru
produsele enumerate în clasa 9 adică pentru:
programe software conţinând jocuri de noroc,
automate de vânzare şi aparate care
funcţionează cu fise, desene animare, cititoare
de coduri de bare, brăţări magnetice pentru
identificare codificata, dulapuri pentru boxe,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
programe de jocuri pe computer, computere,

contoare, medii magnetice de date, aparate de
procesare a datelor, dozatoare, fişiere de
imagine descărcabile, aviziere electronice,
publicaţii electronice descărcabile, etichete
electronice pentru bunuri, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale acţionate cu
monede, monitoare (hardware computer),
dispositive periferice computerizate, plăci
imprimate de circuite, circuite imprimate,
programe (jocuri pentru computer), cititoare
(echipament de procesare a datelor ), cititoare
de caractere optice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), carduri smart (carduri cu
circuite integrate), respectiv pentru produsele
enumerate în clasa 28 adică pentru: maşinute
de distracţii automate şi acţionate cu monede,
dispozitive de jocuri video tip arcadă, mese de
billiard cu fise, mese de billiard, carduri de
bingo, aparate şi maşini de popice, cărţi de
joc, jetoane pentru jocurile de noroc, maşini
de tragere, discuri pentru jocuri, aparate
pentru jocuri, maşini pentru jocurile de noroc,
roţi de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini pentru jocuri video.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04376
(151) 25.06.2013
(732) GOG ADRIAN BOGDAN, Aleea

Negoiu nr. 7, Sat Gilău, Judeţul Cluj,
, COMUNA GILĂU ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
            

PR & MORE Speak up!

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

clase:
35 Publicitate, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, agenţii de publicitate, agenţii
de relaţii publice, servicii de relaţii publice,
admnistrare de afaceri pentru altul,
consultanţă şi servicii de management,
incluzând comunicare, corporate şi brand,
servicii media (relaţii).
41 Educaţie, instruire, divertisment,
organizarea de evenimente de tip business,
traning-uri specializate în comunicare şi relaţii
publice, precum şi în arta de a vorbi în public,
servicii de publicare on- line.
42 Artă grafică şi design, crearea şi
menţinerea de site-uri web, servicii de design
pentru ambalaje.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04394
(151) 25.06.2013
(732) SIMONA BRATILA, B-dul Dinicu

Golescu nr. 35, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CATALIN IONUT ICHIM, Aleea
Freziilor nr. 4, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)
             

MIRODIA INGREDIENTUL TAU
SECRET

(591) Culori revendicate:grena, bej
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

290112;  
(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,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse din clasele 29 şi 30 pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor radio şi tv;
publicitate; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04377
(151) 25.06.2013
(732) S.C. PROFELIS C&V S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

GALERIA CU IDEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Difuzare de anunţuri publicitare; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea de preţuri;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizare de
târguri pentru scopuri comerciale; paginare în
scopuri publicitare; prezentare de produse;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;

publicare de texte publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; afişaj;
strângerea la un loc, în beneficiul clienţilor
proprii, a unor produse diverse din domeniul
materialelor de construcţii, instalaţiilor,
amenajări interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniile arătate, pentru a le
permite clienţilor să le vadă, să le combine şi
să le achiziţioneze cât mai comod.
41 Instruire; organizarea şi conducerea de
colocvii, consursuri, conferinţe, workshop-uri,
demonstraţii practice privind modul de
folosire în funcţie de performanţele
calitative/estetice/funcţionale ale unor
materiale de construcţii, finisaje şi instalaţii,
amenajări interioare şi exterioare; servicii
destinate captării atenţiei clienţilor.
42 Creare şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04378
(151) 25.06.2013
(732) S.C. PROFELIS C&V S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

CASA DEMONSTRATIVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Difuzare de anunţuri publicitare; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea de preţuri;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizare de
târguri pentru scopuri comerciale; paginare în
scopuri publicitare; prezentare de produse;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
publicare de texte publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; afişaj;
strângerea la un loc, în beneficiul clienţilor, a
unor produse diverse din domeniul
materialelor de construcţii, instalaţiilor,
amenajări interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniile arătate, pentru a le

permite clienţilor să le vadă, să le combine şi
să le achiziţioneze cât mai comod.
41 Instruire; organizarea şi conducerea de
colocvii, consursuri, conferinţe, workshop-uri,
demonstraţii practice privind modul de
folosire în funcţie de performanţele
calitative/estetice/funcţionale ale unor
materiale de construcţii, finisaje şi instalaţii,
amenajări interioare şi exterioare; servicii
destinate captării atenţiei clienţilor.
42 Creare şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04387
(151) 25.06.2013
(732) RUSZ JANOS GYORGY, Str.

Frantz Liszt nr. 11, Jud. Mureş,
540068, TG MUREŞ ROMANIA 

(540)
            

Rexo

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04379
(151) 25.06.2013
(732) S.C. PROFELIS C&V S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

INSPIRIO

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

35 Difuzare de anunţuri publicitare; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea de preţuri;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; organizare de
târguri pentru scopuri comerciale; paginare în
scopuri publicitare; prezentare de produse;

prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
publicare de texte publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; afişaj.
41 Instruire; organizarea şi conducerea de
colocvii, consursuri, conferinţe, workshop-uri,
demonstraţii practice privind modul de
folosire în funcţie de performanţele
calitative/estetice/funcţionale ale unor
materiale de construcţii, finisaje şi instalaţii,
amenajări interioare şi exterioare; servicii
destinate captării atenţiei clienţilor; activităţi
organizate cu o clasă distinctă de parteneri -
arhitecţi.
42 Creare şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04406
(151) 25.06.2013
(732) S.C. SACCIO INVEST S.R.L., Str.

Răscoala 1907, nr. 12, bl. 10, sc. 4, et.
1, ap. 109, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04380
(151) 25.06.2013
(732) BALOGH TESZTA ZRT., Str.

T e t o v a r i  n r .  2 9 ,  2 7 4 6 ,
JASZKARAJENO UNGARIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC

(540)
                  

BALOGH TESZTA

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
152 C), albastru (pantone 288 C),
galben (pantone 116 C)

(531) Clasificare Viena:080705; 110104;
260418; 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, paste făinoase, paste făinoase
umplute, 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, publicitate on-line şi
publicitate off-line, activităţi de reclamă şi
marketing, activităţi de reclamă şi marketing
desfăşurate prin mijloace electronice, reclamă,
afişe, bannere on-line şi off-line comerţ
en-gros şi comerţ en-detail, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment,
înregistrări audio-vizuale, publicare text,
conţinut, material prin intermediul paginii de
internet, activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04395
(151) 25.06.2013
(732) S.C. H & E REINERT S.R.L., DN

13 km 11, Jud. Braşov, ,
FELDIOARA ROMANIA 

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

(540)

BUN SI CONVENABIL

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04408
(151) 25.06.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

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

(540)

ZIPER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii, accesorii şi gablonzuri din metale
nepreţioase, plastic şi material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04381
(151) 25.06.2013
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

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

(540)
                   

FIGO KIDS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde, portocaliu, alb

(531) Clasificare Viena:020502; 050722;
270502; 270509; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04396
(151) 25.06.2013
(732) S.C. KRONEMAG MILLENIUM

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 327M,
sat Harman, judeţul Braşov, ,
COMUNA HARMAN ROMANIA 

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

(540)

KRONEMAG

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

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.
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;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04409
(151) 25.06.2013
(732) BĂŢĂU EMILIA SILVIA, Str.

Barbu Iscovescu nr. 21A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

OTV

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04397
(151) 25.06.2013
(732) S.C. HOT RING S.R.L., Str. Slt.

Gavrilov Corneliu nr. 308, bl. A3, sc.
A, et. 2, ap. 11, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

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

(540)
             

WIND MEASUREMENTS

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

(531) Clasificare Viena:011725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 04388
(151) 25.06.2013
(732) BAKO LEVENTE, Str. Frantz Liszt

nr. 11, judeţul Mureş, 540068,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)
                 

ruba

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
deimprimerie; 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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
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 04411
(151) 25.06.2013
(732) S.C. VESTA SECURITY GROUP

S.R.L., Str. Vistiernicul Stavrinos nr.
23, bl. 51, sc. B, ap. 16, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

VESTA SECURITY GROUP
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(531) Clasificare Viena:240113; 261113;
270524;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04389
(151) 25.06.2013
(732) LEFTER PETRICA, Str. Izvorul

Rece nr. 2, judeţul Ilfov, 077145,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

Pitt Leffer

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04390
(151) 25.06.2013
(732) S.C. LIONS SENOBE PROTECT

S.R.L., Str. Rovine bl. T31, et. IV, ap.
12, jude ţul Timiş ,  300723,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

LIONS SECURITY

(531) Clasificare Viena:030101; 090110;
270502; 270503;  

(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 04391
(151) 25.06.2013
(732) S.C. CARGO INTERTRANS

S.R.L., Str. Forvila nr. 42 , judeţul
Bihor, 417166, PALEU ROMANIA 

(540)

NATURALIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Distribuţie cu furaje pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04398
(151) 25.06.2013
(732) S.C. AVIATIEI NORD REAL

ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.,
Şos. Pipera Tunari nr. 4C, et. 5,
camera 7,  jude ţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

CITY POINT

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04392
(151) 25.06.2013
(732) S.C. D&M COMERT INDUSTRIE

S.R.L., Str. Soldat Velicu Ştefan nr. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                     

(591) Culori revendicate:bleumarin,
albastru, verde, roz, portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:200505; 200525;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04399
(151) 25.06.2013
(732) MOD-ELLE COMPANY S.R.L.,

Şos. Vergului nr. 18, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Cottonissima

(531) Clasificare Viena:050521; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04410
(151) 25.06.2013
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Agrikultura

(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 din hârtie sau carton.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
37 Servicii de instalare, reparare şi întreţinere
a echipamentelor, aparatelor şi aparaturii de
transmisie şi difuzare programe radio şi TV;
servicii, cuprinse în această clasă, de asistenţă
tehnică pentru producţia de programe de
radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (difuzarea de programe şi
generice radio şi/sau TV); consultanţă în
domeniul telecomunicaţiilor; furnizarea de
camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms").
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii
(distribuire de 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; producţia
de emisiuni radio şi de televiziune.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
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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 04400
(151) 25.06.2013
(732) S.C. PROSEP S.R.L., Sat Carcea,

Str. Complexului nr. 10, Judeţul Dolj,
, COMUNA CARCEA ROMANIA 

(540)
                 

ProSEP

(591) Culori revendicate:roz (pantone
1815C), gri

(531) Clasificare Viena:270502; 270515;
290113;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
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
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04401
(151) 25.06.2013
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
            

LUCA TRADITIONAL

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,
bej

(531) Clasificare Viena:020104; 270511;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente, gheaţă; produse de simigerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04412
(151) 25.06.2013
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Agri Kultura

(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 (print).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date computerizate;
organizare de târguri şi 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 (difuzarea de programe şi
generice radio şi/sau TV); consultanţă în
domeniul mass-media; furnizarea de camere
de discuţii în spaţiul virtual, respectiv pe
internet ("internet chatrooms").
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii
(distribuire de 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 04402
(151) 25.06.2013
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)
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(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roz, roşu, grena, maron, negru, gri

(531) Clasificare Viena:210101; 210107;
210109; 290115;  

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

9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, automate de vânzare şi aparate care
funcţionează cu fise, desene animare, cititoare
de coduri de bare , brăţări magnetice pentru
identificare codificată, dulapuri pentru boxe,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
programe de jocuri pe computer, computere,
contoare, medii magnetice de date, aparate de
procesare a datelor, dozatoare, fişiere de
imagine descărcabile, aviziere electronice,
publicaţii electronice descarcabile, etichete
electronice pentru bunuri, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale acţionate cu
monede, monitoare (hardware computer),
dispositive periferice computerizate, plăci
imprimate de circuite, circuite imprimate,
programe (jocuri pentru computer), cititoare
(echipament de procesare a datelor ), cititoare
de caractere optice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), carduri smart (carduri cu
circuite integrate).
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, mese de billiard cu fise, mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice, cărţi de joc, jetoane pentru jocurile de
noroc, maşini de tragere, discuri pentru jocuri,
aparate pentru jocuri, maşini pentru jocurile
de noroc, roţi de ruletă, maşini cu sloturi
(maşini de jocuri), maşini pentru jocuri video.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; import-export, servicii de

desfacere; prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi
en-detail; aprovizionare pentru terţi;
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii prezentarea, difuzarea şi
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, toate aceste servicii fiind pentru
produsele enumerate în clasa 9 adică pentru:
programe software conţinând jocuri de noroc,
automate de vânzare şi aparate care
funcţionează cu fise, desene animare, cititoare
de coduri de bare, brăţări magnetice pentru
identificare codificată, dulapuri pentru boxe,
carduri magnetice codate, cipuri (circuite
integrate), aparate acţionate cu monede,
programe de jocuri pe computer, computere,
contoare, medii magnetice de date, aparate de
procesare a datelor, dozatoare, fişiere de
imagine descărcabile, aviziere electronice,
publicaţii electronice descărcabile, etichete
electronice pentru bunuri, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale acţionate cu
monede, monitoare (hardware computer),
dispositive periferice computerizate, plăci
imprimate de circuite, circuite imprimate,
programe (jocuri pentru computer), cititoare
(echipament de procesare a datelor ), cititoare
de caractere optice, scanere (echipamente de
procesare a datelor), carduri smart (carduri cu
circuite integrate), respectiv pentru produsele
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enumerate în clasa 28 adică pentru: maşinute
de distracţii automate şi acţionate cu monede,
dispozitive de jocuri video tip arcadă, mese de
billiard cu fise, mese de billiard, carduri de
bingo, aparate şi maşini de popice, cărţi de
joc, jetoane pentru jocurile de noroc, maşini
de tragere, discuri pentru jocuri, aparate
pentru jocuri, maşini pentru jocurile de noroc,
roţi de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini pentru jocuri video.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, programare
computerizata, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere ,
consultant de software computerizat , design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţa
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
sit-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04413
(151) 25.06.2013
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Agro Kultura

(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 (print).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date computerizate;
organizare de târguri şi 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 (difuzarea de programe şi
generice radio şi/sau TV); consultanţă în
domeniul mass-media; furnizarea de camere
de discuţii în spaţiul virtual, respectiv pe
internet ("internet chatrooms").
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii
(distribuire de ziare şi reviste cu sau fără
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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.

˜˜˜˜˜˜˜


