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Cereri M|rci publicate în 02.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08520
25.11.2013 STS INT'L S.R.L. FLOTT

2 M 2013
08521

25.11.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

HEINNER

3 M 2013
08522

25.11.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

PICKUP & RETURN

4 M 2013
08523

25.11.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

HEINNER - Better times (existent)

5 M 2013
08524

25.11.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

SERIOUX - FRESH TECHNOLOGY
FOR SERIOUS PEOPLE

6 M 2013
08525

25.11.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

HORIZON - DEDICATED TO
CRATE A BETTER DISPLAY

7 M 2013
08526

25.11.2013 S.C. HORECA PROJECT S.R.L. Authentic BAR LOUNGE

8 M 2013
08527

25.11.2013 S.C. HORECA PROJECT S.R.L. GLAMOUR DELICE CAFFE

9 M 2013
08528

25.11.2013 BRATU VIOREL MISS ! TANGA

10 M 2013
08529

25.11.2013 S.C. CASARA DESIGN S.R.L. Colored Ideas

11 M 2013
08530

25.11.2013 CATRUNA EMIL LD ESSENCE FORMULA

12 M 2013
08531

25.11.2013 CATRUNA EMIL ACTIV ZEOLIT SILICIC

13 M 2013
08532

25.11.2013 FUNDATIA UNIVERSITARA
CAROL DAVILA

Journal of Medicine and Life

14 M 2013
08533

25.11.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Dorel

15 M 2013
08534

25.11.2013 S.C. EUG PROD S.R.L. Domeniul Burcilor

16 M 2013
08535

25.11.2013 S.C. MARYLYLY ACTIV S.R.L. SECRET NAILS

17 M 2013
08536

25.11.2013 TOMA ELENA
TERFEA LIVIU

VENUS

18 M 2013
08537

25.11.2013 OPI PRODUCTS, INC. Nicole by O.P.I.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
25.11.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2013
08542

25.11.2013 S.C. ONLINE CONNECTION
S.R.L.

PARADIZ

20 M 2013
08543

25.11.2013 S.C. ROMPAK S.R.L. DESERTUL SULTANULUI

21 M 2013
08544

25.11.2013 S.C. ZET VINAGRA S.R.L. PERINITA

22 M 2013
08545

25.11.2013 S.C. KLEBROM S.R.L. K KLEBROM

23 M 2013
08546

25.11.2013 LUPU CRISTINA Solena OLIVES

24 M 2013
08547

25.11.2013 S.C. NASUL, PRIETENII DE
PRETUTINDENI SI ASOCIATII
S.A.

STIRILE NEMODIFICATE GENETIC

25 M 2013
08548

25.11.2013 S.C. DAIMAN PUBLIC
RELATIONS S.R.L.

Daiman public relations

26 M 2013
08549

25.11.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Junior ARTIST

27 M 2013
08550

25.11.2013 S.C. HEYOO CLS S.R.L. HEYOO

28 M 2013
08551

25.11.2013 S.C. COFETARIA SCALA
EVOLUTION 1960

Cofetaria Scala Evolution

29 M 2013
08552

25.11.2013 IACOB ANA-CRISTINA Clandestin

30 M 2013
08553

25.11.2013 ASOCIATIA DE DRAGUL ARTEI Da' De Ce cultivam curiozitatea celor
mici

31 M 2013
08554

25.11.2013 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL GENTLY INFUSED

32 M 2013
08555

25.11.2013 ACHIM MIHAI Mesterii Casei Tale

33 M 2013
08556

25.11.2013 M&N ITALY TRADING S.R.L. M&N ITALY TRADING

34 M 2013
08557

25.11.2013 IANCUS STERE Royal Team

35 M 2013
08558

25.11.2013 IOVAN ANDREEA LUIZA IZA VAN DEE
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(210) M 2013 08530
(151) 25.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LD ESSENCE FORMULA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08531
(151) 25.11.2013
(732) CATRUNA EMIL, Str. Dimitrie

Grozdea nr. 2, bl. 75, sc. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIV ZEOLIT SILICIC

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08533
(151) 25.11.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dorel

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii, reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08521
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

HEINNER

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare, învăţământ şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetici de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de tratarea/prelucrarea datelor şi

informaţiilor, calculatoare, laptopuri şi tablete;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor/aburului, de gătit, de
coacere, frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tipărituri/produse de imprimerie; articole de
l e g ă t o r i e ;  f o t o g r a f i i ;  p a p e t ă r i e ;
adezivi/substanţe de lipit pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material de instruire,
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
de creaţie referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; proiectare,
creare şi dezvoltare hardware şi software,
platforme şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08550
(151) 25.11.2013
(732) S.C. HEYOO CLS S.R.L., B-dul

Unirii nr. 23, bl. 13, sc. 1, ap. 16,
sector 4, 040103, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEYOO

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; aplicaţii informatice,
jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08551
(151) 25.11.2013
(732) S.C. COFETARIA SCALA

EVOLUTION 1960, Str. Rosseti nr.
14-16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

Cofetaria Scala Evolution

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,

orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
cofetărie şi patiserie; servicii de laborator de
produse finite de cofetărie şi patiserie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08522
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

PICKUP & RETURN

(531) Clasificare Viena:020123; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
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excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare, învăţământ şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetici de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de tratarea/prelucrarea datelor şi
informaţiilor, calculatoare, laptopuri şi tablete;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor/aburului, de gătit, de
coacere, frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tipărituri/produse de imprimerie; articole de
l e gă t o r i e ;  f o t o g r a f i i ;  p a p e t ă r i e ;
adezivi/substanţe de lipit pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material de instruire,
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
de creaţie referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; proiectare,
creare şi dezvoltare hardware şi software,
platforme şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08534
(151) 25.11.2013
(732) S.C. EUG PROD S.R.L., Comuna

Traian, judeţul Bacău, 607635,
TRAIAN ROMANIA 

(540)
                  

Domeniul Burcilor

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:060102; 060725;

250119; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08552
(151) 25.11.2013
(732) IACOB ANA-CRISTINA, Str. Turnu

Măgurele nr. 9, bl. R12, sc. A, et. 8,
ap.  35,  sector  4,  041704,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Clandestin

(531) Clasificare Viena:040521; 270508;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08535
(151) 25.11.2013
(732) S.C. MARYLYLY ACTIV S.R.L.,

Şoseaua Mihai Bravu nr. 291, bl. 12A,
sc. A, et. 9, ap. 37, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECRET NAILS

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

44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08523
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEINNER - Better times (existent)

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare, învăţământ şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetici de înregistrare,
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discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de tratarea/prelucrarea datelor şi
informaţiilor, calculatoare, laptopuri şi tablete;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor/aburului, de gătit, de
coacere, frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tipărituri/produse de imprimerie; articole de
l e gă t o r i e ;  f o t o g r a f i i ;  p a p e t ă r i e ;
adezivi/substanţe de lipit pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material de instruire,
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
de creaţie referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; proiectare,
creare şi dezvoltare hardware şi software,
platforme şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08524
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERIOUX - FRESH TECHNOLOGY
FOR SERIOUS PEOPLE

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare, învăţământ şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetici de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de tratarea/prelucrarea datelor şi
informaţiilor, calculatoare, laptopuri şi tablete;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25.11.2013

9

producere a vaporilor/aburului, de gătit, de
coacere, frigorifice, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tipărituri/produse de imprimerie; articole de
l e g ă t o r i e ;  f o t o g r a f i i ;  p a p e tă r i e ;
adezivi/substanţe de lipit pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material de instruire,
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
de creaţie referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; proiectare,
creare şi dezvoltare hardware şi software,
platforme şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08542
(151) 25.11.2013
(732) S.C. ONLINE CONNECTION

S.R.L., Str. Gradinari nr. 10, bl. E23,
et. 2, ap. 12, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)
                    

PARADIZ

(531) Clasificare Viena:270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08536
(151) 25.11.2013
(732) TOMA ELENA, Str. Făgăraş nr. 14,

bl. D2, sc. A, ap. 20, Judeţul Argeş,
110079, PITEŞTI ROMANIA 

(732) TERFEA LIVIU, Str. Tecuci nr. 2,
ap. 44, Judeţul Cluj, 400300,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
                      

VENUS

(531) Clasificare Viena:010112; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08525
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HORIZON - DEDICATED TO CRATE
A BETTER DISPLAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru reproducerea sunetelor şi/sau
imaginilor; calculatoare, laptopuri, televizoare
şi tablete.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparare
a produselor din clasa 9.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08543
(151) 25.11.2013
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

DESERTUL SULTANULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de carne;fructe şi legume conservate, 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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă de
răcit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08544
(151) 25.11.2013
(732) S.C. ZET VINAGRA S.R.L., Şos.

Tulcea-Murighiol km. 4-5, Judeţul
Tulcea, , TULCEA ROMANIA 

(540)

PERINITA

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

33 Vin şi produse alcoolice din vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08553
(151) 25.11.2013
(732) ASOCIATIA DE DRAGUL ARTEI,

Str. Tache Ionescu nr. 5, et. 3, ap. 13,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
               

Da' De Ce cultivam curiozitatea celor
mici
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(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, galben, alb

(531) Clasificare Viena:070124; 270515;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08537
(151) 25.11.2013
(732) OPI PRODUCTS, INC., 13034

Saticoy Street, 91605, NORTH
H O L L Y W O O D  S . U . A .
CALIFORNIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                   

Nicole by O.P.I.

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

clase:
3 Produse pentru îngrijirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor şi lac de unghii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08545
(151) 25.11.2013
(732) S.C. KLEBROM S.R.L., Str. Durau

nr. 11, Jud. Braşov, 500384, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)
                       

K KLEBROM

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260416; 270501;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţe,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentruconservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08546
(151) 25.11.2013
(732) LUPU CRISTINA, Sat Ştefăneştii de

Jos, Jud. Ilfov, , COMUNA
STEFANESTII DE JOS 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)
            

Solena OLIVES

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

(531) Clasificare Viena:030716; 050317;
050719; 270508; 290114;  

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

29 Măsline.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
măslinelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08554
(151) 25.11.2013
(732) DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

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

(540)

DUNHILL GENTLY INFUSED

(300) Prioritate invocată:
 UK00003007804/29.05.2013/GB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigarete, ţigări (cigars), trabucuri
(cigarrillos), tutun şi accesorii pentru a-ţi face
singur ţigări (roll your own tabacco); produse
din tutun şi tutun de pipă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08547
(151) 25.11.2013
(732) S.C. NASUL, PRIETENII DE

PRETUTINDENI SI ASOCIATII
S.A., Str. Paleologul nr. 2, et. 2, ap.
10, camera 10, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08548
(151) 25.11.2013
(732) S . C .  D A I M A N  P U B L I C

RELATIONS S.R.L., Str. G.D. Mirea
nr. 6, et. mansardă, birou 1, sector 1,
011396, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

Daiman public relations

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

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08526
(151) 25.11.2013
(732) S.C. HORECA PROJECT S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, (depozitul nr.
2 8 ) ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţ a ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)
               

Authentic BAR LOUNGE

(591) Culori revendicate:roz, negru
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
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pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08532
(151) 25.11.2013
(732) FUNDATIA UNIVERSITARA

CAROL DAVILA, Bd. Eroii Sanitari
nr. 8, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

Journal of Medicine and Life

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
mov, portocaliu, gri

(531) Clasificare Viena:200702; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Publicitate, editare, redactare texte.
41 Publicare şi publicare online.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08549
(151) 25.11.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)
                   

Junior ARTIST

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:011501; 270502;

270503; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08556
(151) 25.11.2013
(732) M&N ITALY TRADING S.R.L.,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, judeţul
Ilfov, , 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)
                           

M&N ITALY TRADING

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:140107; 140108;

270508; 290112;  
(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
(solicităm protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetică a clasei 8 conform
Clasificarii Nisa).

9 Aparate şi instrumente de uz stiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vanzare 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,
(solicităm protecţie pentru toate produsele
aflate în lista alfabetică a clasei 9 conform
Clasificării Nisa).
10 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
toate produsele aflate în lista alfabetică a
clasei 11 conform Clasificarii Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aceste servicii incluzând (dar
nelimitându-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 08527
(151) 25.11.2013
(732) S.C. HORECA PROJECT S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, (depozitul nr.
2 8 ) ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)
                    

GLAMOUR DELICE CAFFE

(591) Culori revendicate:roz, negru
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

270515; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08528
(151) 25.11.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                  

MISS ! TANGA

(591) Culori revendicate:verde, maro, bej
(531) Clasificare Viena:090314; 270508;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25.11.2013

17

sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08557
(151) 25.11.2013
(732) IANCUS STERE, Aleea Calistrat

Hogaş nr. 37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Royal Team

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08529
(151) 25.11.2013
(732) S.C. CASARA DESIGN S.R.L.,

Intrarea Sulfinei nr. 96A, judeţul Ilfov,
, MĂGURELE ROMANIA 

(740) MIRELA BIANCA NASTASE, Str.
Zboina Neagra nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
II, et. 7, ap. 83, sector 6 BUCURESTI

(540)
                    

Colored Ideas

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

290112;  
(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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08558
(151) 25.11.2013
(732) IOVAN ANDREEA LUIZA, B-dul 1

Mai nr. 8, bl. J2A, sc. B, ap. 20,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

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

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 şelarie.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
altă clasă; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi
; nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu
gămălie ; flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
lucrări de birou.
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 08520
(151) 25.11.2013
(732) STS INT'L S.R.L., Str. Baltita nr.

10, bl. 33, sc. 1, et. 3, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
                                     

FLOTT

591) Culori revendicate:negru, roşu,
orange, alb

(531) Clasificare Viena:241521; 260418;
2803; 290114;  

(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
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08555
(151) 25.11.2013
(732) ACHIM MIHAI, Str. Fulger nr.

41, judeţul Ilfov, , MAGURELE
ROMANIA 

(540)

Mesterii Casei Tale

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
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