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Publicate în 01.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07589
25.10.2013 S.C. EUROTRANZIT 2000 S.A. EUROTRANZIT

2 M 2013
07595

25.10.2013 IOAN OANA MARIA House of Goodies

3 M 2013
07596

25.10.2013 S.C. BIOFARM S.A. Trimite rapid scaunele diareice la
f|r| frecvenÛ|

4 M 2013
07599

25.10.2013 S.C. LUCIAN ACTIV S.R.L. LUCIANI kids

5 M 2013
07600

25.10.2013 S.C. MULTIBET BAR S.R.L. MultiBet pariuri sportive
www.mbet.ro

6 M 2013
07601

25.10.2013 S.C. AS METAL COM S.R.L. AS METAL

7 M 2013
07602

25.10.2013 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. GORJEANA

8 M 2013
07603

25.10.2013 GLODIANU DAN DecoBox

9 M 2013
07604

25.10.2013 S.C. THOT MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L.

ePARDOSELI.ro

10 M 2013
07605

25.10.2013 S.C. PROFILUX S.A. PLUX

11 M 2013
07606

25.10.2013 S.C. PROFILUX S.A. PROLUX Genesis perfecÛiunea
detaliului

12 M 2013
07607

25.10.2013 S.C. PROFILUX S.A. PENTRU CASA TA, CUMP{R{ O
DAT{ ÔI BINE!

13 M 2013
07608

25.10.2013 S.C. BANGSONIC S.R.L. CONFORT one

14 M 2013
07609

25.10.2013 S.C. BANGSONIC S.R.L. Sonic CLEAN

15 M 2013
07610

25.10.2013 S.C. BANGSONIC S.R.L. Bliss
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16 M 2013
07611

25.10.2013 S.C. PHARMATOR S.R.L. SOPON

17 M 2013
07612

25.10.2013 S.C. ATLAS S.R.L. MAKFRY.RO APARATE
INDUSTRIALE GASTRONOMICE

18 M 2013
07613

25.10.2013 MUSTATA TRAIAN ALIN VIP STUDIO

19 M 2013
07614

25.10.2013 S.C. ALKA CO S.R.L.

20 M 2013
07615

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. LIFE STEM

21 M 2013
07616

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. GLICEMO STEM

22 M 2013
07617

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. REGENERARE CELULARA

23 M 2013
07618

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. VITAMINS STEM

24 M 2013
07619

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HAPPY STEM

25 M 2013
07620

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. PANCREAS STEM

26 M 2013
07621

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. FORZA STEM

27 M 2013
07622

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. FEMININ STEM

28 M 2013
07623

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. STEM FORTE

29 M 2013
07624

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. GASTRIC STEM

30 M 2013
07625

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. OFTALMO STEM

31 M 2013
07626

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. KIDS STEM

32 M 2013
07627

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. OMEGA STEM

33 M 2013
07628

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. BRAIN STEM

34 M 2013
07629

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. COLESTEROL STEM
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35 M 2013
07630

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. VITALITY STEM

36 M 2013
07631

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. MINERALS STEM

37 M 2013
07632

25.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. EYES STEM

38 M 2013
07634

25.10.2013 S.C. TIPO REX S.R.L. TIPO SC Tipo-Rex S.R.L.

39 M 2013
07635

25.10.2013 FUNDATIA CENTRUL DE
MEDIERE SI SECURITATE
COMUNITARA

Rodinia - SAVOARE DE LA SOARE

40 M 2013
07636

25.10.2013 S.C. INCREMENTAL S.R.L. Incremental

41 M 2013
07637

25.10.2013 S.C. ALCRIST COM IMPEX
S.R.L.

desire

42 M 2013
07638

25.10.2013 S.C. MANGO PLUS S.R.L. Aer express

43 M 2013
07639

25.10.2013 S.C. MANGO PLUS S.R.L. inverter.ro

44 M 2013
07640

25.10.2013 S.C. MANGO PLUS S.R.L. Klimatico

45 M 2013
07641

25.10.2013 KAUFLAND CESKA
REPUBLIKA, v.o.s.

KARASTOS

46 M 2013
07643

25.10.2013 S.C. STUDIO CASA S.R.L. HEPATECH AQUA

47 M 2013
07644

25.10.2013 S.C. DEL CAFFE S.R.L. MONDO CASA STORE

48 M 2013
07645

25.10.2013 S.C. DEL CAFFE S.R.L. MONDO CASA DISCOUNT STORE

49 M 2013
07646

25.10.2013 IUGULESCU NICOLETA ELENA JoyDeals

50 M 2013
07647

25.10.2013 IUGULESCU NICOLETA ELENA PASI IN DOI

51 M 2013
07648

25.10.2013 IUGULESCU NICOLETA ELENA Bunatatile Mariei

52 M 2013
07649

25.10.2013 S.C. COLISEUM GYM S.R.L. COLISEUM GYM FITNESS
CENTER

53 M 2013
07650

25.10.2013 CLUB SPORTIV U CRAIOVA
S.A.

RADIO MAXIMA FM
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54 M 2013
07651

25.10.2013 CLUB SPORTIV U CRAIOVA
S.A.

MAXIMA SPORT

55 M 2013
07652

25.10.2013 S.C. MEDIA VIDEO CENTER
S.R.L.

gorj TV
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(210) M 2013 07589
(151) 25.10.2013
(732) S.C. EUROTRANZIT 2000 S.A.,

Bdul. Mamaia nr. 288, Hotel Turist,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

EUROTRANZIT

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020904; 270508;

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

clase:
39 Transport, ambalare şi depozitare mărfuri.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07641
(151) 25.10.2013
(732) K A U F L A N D  C E S K A

REPUBLIKA, v.o.s., Pod Visnovkou
25, CZ-140 00, Praha 4 - Krc
REPUBLICA CEHA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

KARASTOS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
auriu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020716; 250119;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07595
(151) 25.10.2013
(732) IOAN OANA MARIA, Str. Radu de

la Afumaţi nr. 29, sector 2, 020665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

House of Goodies
  
(531) Clasificare Viena:070109; 070124;

270509;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07596
(151) 25.10.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Trimite rapid scaunele diareice la fără
frecvenţă
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni sau
animale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07643
(151) 25.10.2013
(732) S.C. STUDIO CASA S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu, nr. 7A, Judeţul
Ilfov, , COMUNA DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEPATECH AQUA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 25.10.2013

7

acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat acţionate electric, aparate/dispozitive de
râşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat şi
zdrobit acţionate electric pentru scopuri
casnice, mixere, amestecătoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice, maşini
electrice de tocat, maşini de spălat vase, fiare
de călcat, maşini de spălat rufe, uscătoare,
dispozitive (utilaje) de mărunţit gunoiul,
aspiratoare, accesorii pentru aceste produse.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate in lista alfabetica a clasei 9 conform
Clasificării Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicitam protecţie pentru
toate produsele aflate in lista alfabetica a
clasei 11 conform Clasificării Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07615
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

LIFE STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07599
(151) 25.10.2013
(732) S.C. LUCIAN ACTIV S.R.L., Str.

Toporului nr. 44, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LUCIANI kids

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, verde, mov, roşu, kaki,
bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07616
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

GLICEMO STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07617
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

REGENERARE CELULARA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
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dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07618
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

VITAMINS STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07600
(151) 25.10.2013
(732) S.C. MULTIBET BAR S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 22, bl. B12, sc. C,
ap. 1, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA 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)

MultiBet pariuri sportive www.mbet.ro

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020108; 020120;

030108; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07619
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

HAPPY STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07620
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

PANCREAS STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07644
(151) 25.10.2013
(732) S.C. DEL CAFFE S.R.L., Str.

Câmpul Pipera, nr. 1B, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MONDO CASA STORE

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

(531) Clasificare Viena:261125; 261501;
270502; 290115;  

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

7 Maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
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feliat acţionate electric, aparate/dispozitive de
râşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat şi
zdrobit, acţionate electric, pentru scopuri
casnice, mixere, amestecătoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice, maşini
electrice de tocat, maşini de spălat vase,
maşini de spălat rufe, dispozitive (utilaje) de
mărunţit gunoiul, aspiratoare, accesorii pentru
aceste produse.
8 Unelte şi scule acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate in lista alfabetica a clasei 8 conform
Clasificării Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor si calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetica a clasei 9 conform
Clasificării Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicitam protecţie pentru
toate produsele aflate in lista alfabetica a
clasei 11 conform Clasificării Nisa).
20 Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn
(necuprinse în alte clase) , plută, stuf,
trestie,răchită, corn, os,fildeş,os balenă,scoici,
sidef,spumă de mare, înlocuitori aiacestora din

materiale plastice (solicitam protecţie pentru
toate produsele aflate in lista alfabetica a
clasei 20 conform Clasificării Nisa).
21 Ustensile şirecipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase (solicităm protecţie
pentru toate produsele aflate în lista alfabetica
a clasei 21 conform Clasificării Nisa).
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetica a clasei 24 conform
Clasificării Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aceste servicii incluzând (dar
nelimitandu-se la): strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; comerţ
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07601
(151) 25.10.2013
(732) S.C. AS METAL COM S.R.L.,

Aleea Postăvarului nr 11, bl. E5, sc. 1,
et. 8, ap. 35, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AS METAL

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:241513; 260418;

270511; 290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07602
(151) 25.10.2013
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Balta, Judeţul Gorj, , COMUNA
RUNCU ROMANIA 

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

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07645
(151) 25.10.2013
(732) S.C. DEL CAFFE S.R.L., Str.

Câmpul Pipera, nr. 1B, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MONDO CASA DISCOUNT STORE

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

  
(531) Clasificare Viena:261125; 261501;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini, aparate şi dispozitive de bucătărie
acţionate electric în special: maşini de tăiat,
feliat acţionate electric, aparate/dispozitive de
râşnit, tocat, mărunţit, sfărâmat, măcinat şi
zdrobit, acţionate electric, pentru scopuri
casnice, mixere, amestecătoare electrice
pentru scopuri casnice, cuţite electrice, maşini
electrice de tocat, maşini de spălat vase,
maşini de spălat rufe, dispozitive (utilaje) de
mărunţit gunoiul, aspiratoare, accesorii pentru

aceste produse.
8 Unelte şi scule acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate in lista alfabetica a clasei 8 conform
Clasificării Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor si calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor,
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetica a clasei 9 conform
Clasificării Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicitam protecţie pentru
toate produsele aflate in lista alfabetica a
clasei 11 conform Clasificării Nisa).
20 Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn
(necuprinse în alte clase) , plută, stuf,
trestie,răchită, corn, os,fildeş,os balenă,scoici,
sidef,spumă de mare, înlocuitori aiacestora din
materiale plastice (solicitam protecţie pentru
toate produsele aflate in lista alfabetica a
clasei 20 conform Clasificării Nisa).
21 Ustensile şirecipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată(cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
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neincluse în alte clase (solicităm protecţie
pentru toate produsele aflate în lista alfabetica
a clasei 21 conform Clasificării Nisa).
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă
(solicitam protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetica a clasei 24 conform
Clasificării Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aceste servicii incluzând (dar
nelimitandu-se la): strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; comerţ
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07646
(151) 25.10.2013
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JoyDeals
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,

a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, outlet-uri, mall-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; magazin
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07603
(151) 25.10.2013
(732) GLODIANU DAN, Str. Drumul

Taberi nr. 122, bl. OD2, sc.C, et. 7, ap.
119, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DecoBox

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
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care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07647
(151) 25.10.2013
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PASI IN DOI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Carduri magnetice.
16 Voucher-ere din hârtie; carduri din hârtie
sau carton (material tipărit) pentru cadouri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07621
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

FORZA STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07609
(151) 25.10.2013
(732) S.C. BANGSONIC S.R.L., Str.

Prelungirea Foltanului nr. 73F, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

Sonic CLEAN
(591) Culori revendicate:albastru (pantone

301C, 3115C)
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07622
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

FEMININ STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07623
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

STEM FORTE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07610
(151) 25.10.2013
(732) S.C. BANGSONIC S.R.L., Str.

Prelungirea Foltanului nr. 73F, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

Bliss

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), maro (pantone 7411C, 146C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07611
(151) 25.10.2013
(732) S.C. PHARMATOR S.R.L., Str.

Dropiei nr. 10, judeţul Cluj, 400247,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SOPON
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07648
(151) 25.10.2013
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Bunatatile Mariei
 
(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 (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei 29
conform clasificării Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei 30
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conform clasificării Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în lista alfabetică a clasei 31 conform
clasificări Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică a clasei 32 conform clasificării
Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aceste servicii incluzând (dar
nelimitandu-se la): strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; comerţ
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07604
(151) 25.10.2013
(732) S.C. THOT MANAGEMENT &

CONSULTING S.R.L. ,  Str .
Rozetului nr. 2A, sector 5, 051097,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ePARDOSELI.ro

(591) Culori revendicate:orange, gri
 (531) Clasificare Viena:050520; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, în special a: pardoselilor
din lemn, ceramică, piatră naturală, pvc, tapet,
mochetă, corpuri de iluminat, mobilier,
adezivi, lacuri şi vopsele(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
francizare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor; organizare de călătorii; servicii de
distribuţie marfă.
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; creare şi
menţinere sit-uri web; serviciide design.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 25.10.2013

19

(210) M 2013 07612
(151) 25.10.2013
(732) S.C. ATLAS S.R.L., Str. Republicii

nr. 10, judeţul Braşov, 500030,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MAKFRY.RO APARATE
INDUSTRIALE GASTRONOMICE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de import. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07649
(151) 25.10.2013
(732) S.C. COLISEUM GYM S.R.L., Str.

Prundeni nr. 59, sector 5, ,
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)

COLISEUM GYM FITNESS CENTER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07607
(151) 25.10.2013
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PENTRU CASA TA, CUMPĂRĂ O
DATĂ ŞI BINE!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice, tuburi
metalice, profile finisaj metalice.
17 Ţevi flexibile nemetalice, materiale de
etanşare, materiale plastice extrudate.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţie, profile
finisaj nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07606
(151) 25.10.2013
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROLUX Genesis perfecţiunea detaliului

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben,
alb, verde, albastru
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 (531) Clasificare Viena:270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice, tuburi
metalice, profile finisaj metalice.
17 Ţevi flexibile nemetalice, materiale de
etanşare, materiale plastice extrudate.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţie, profile
finisaj nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07613
(151) 25.10.2013
(732) MUSTATA TRAIAN ALIN, Str.

Gura Ialomitei nr. 4, bl. H29, sc. C, et.
4, ap. 29, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VIP STUDIO

(591) Culori revendicate:auriu, mov închis,
mov deschis, lila, bleu, argintiu, gri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

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

clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)
38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07605
(151) 25.10.2013
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLUX
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice, tuburi
metalice, profile finisaj metalice.
17 Ţevi flexibile nemetalice, materiale de
etanşare, materiale plastice extrudate.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţie, profile
finisaj nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07650
(151) 25.10.2013
(732) CLUB SPORTIV U CRAIOVA

S.A., Str. Ştirbei Vodă nr. 30, Clădirea
Malmo, et. 3, biroul 4, judeţul Dolj,
200423, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

RADIO MAXIMA FM
 
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07608
(151) 25.10.2013
(732) S.C. BANGSONIC S.R.L., Str.

Prelungirea Foltanului nr. 73F, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

CONFORT one

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1788
C),alb
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(531) Clasificare Viena:260418; 270503;
270524; 290101;  

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07651
(151) 25.10.2013
(732) CLUB SPORTIV U CRAIOVA

S.A., Str. Ştirbei Vodă nr. 30, Clădirea
Malmo, et. 3, biroul 4, judeţul Dolj,
200423, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MAXIMA SPORT

 
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile

fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07624
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

GASTRIC STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
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produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07652
(151) 25.10.2013
(732) S.C. MEDIA VIDEO CENTER

S.R.L., Str. Siretului bl. 15, sc. 1, et.
1, ap. 4, judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

gorj TV

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07625
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

OFTALMO STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07626
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

KIDS STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07627
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

OMEGA STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07628
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

BRAIN STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07629
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

COLESTEROL STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 25.10.2013

25

dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07630
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

VITALITY STEM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07631
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

MINERALS STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07632
(151) 25.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

EYES STEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
pentru pansat; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07640
(151) 25.10.2013
(732) S.C. MANGO PLUS S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 160, corp C13, parter,
camera 4B-5, sector 4, 040041,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07639
(151) 25.10.2013
(732) S.C. MANGO PLUS S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 160, corp C13, parter,
camera 4B-5, sector 4, 040041,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

inverter.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07614
(151) 25.10.2013
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Şos.

Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, maro-gălbui

  
(531) Clasificare Viena:030201; 030203;

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

clase:
30 Snack-uri din cereale, porumb şi/sau orez;
covrigei copţi, având diverse arome. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07634
(151) 25.10.2013
(732) S.C. TIPO REX S.R.L., B-dul

Revoluţiei 1989 nr. 71, bl. A16, ap. 1,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
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)

TIPO SC Tipo-Rex S.R.L.

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:240903; 270507;

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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07635
(151) 25.10.2013
(732) FUNDATIA CENTRUL DE

MEDIERE SI SECURITATE
COMUNITARA, Str. Pantelimon nr.
32, et. 5, ap. 8, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Rodinia - SAVOARE DE LA SOARE

(591) Culori revendicate:verde (pantone
5605C,382C,347C,376C), galben
(pantone152C,137C), roşu (pantone
485C)
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 (531) Clasificare Viena:050917; 050921;
270502; 270503; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.(Solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei
29)
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.(Solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei
31)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru toate
serviciile incluse în lista alfabetică a clasei 35)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.(Solicităm protecţie
pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 41)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07636
(151) 25.10.2013
(732) S.C. INCREMENTAL S.R.L., Str.

Emil Zola nr. 10, judeţul Timiş,
300438, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Incremental

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:261113; 270524;
290104;  

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

9 Echipamente de prelucrare a datelor:
computere, laptopuri.
16 Hârtie, papetărie; articole de birou,
copiatoare.
30 Băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată,
ceai.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
echipamentelor de birou (copiatoare). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07637
(151) 25.10.2013
(732) S.C. ALCRIST COM IMPEX

S.R.L., Str. Dr. Louis Pasteur nr. 18,
corp B, parter, sector 5, 050535,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

desire
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07638
(151) 25.10.2013
(732) S.C. MANGO PLUS S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 160, corp C13, parter,
camera 4B-5, sector 4, 040041,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aer express
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


