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Cereri M|rci publicate în data de 03.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08503
26.11.2013 S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L.
Spring foods

2 M 2013
08504

26.11.2013 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

CucereÕte lumea la mas|

3 M 2013
08560

26.11.2013 S.C. PULS PRINTING S.R.L. PULS printing Business & Printing
Solutions

4 M 2013
08561

26.11.2013 S.C. CANAL 33 NETWORK
S.R.L.

CANAL 33 NETWORK

5 M 2013
08562

26.11.2013 S.C. BUYUKHANLI S.R.L. BUYUKHANLI

6 M 2013
08563

26.11.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. STOPTRANS

7 M 2013
08564

26.11.2013 EDITURA GIRASOL S.R.L. EDITURA GIRASOL

8 M 2013
08565

26.11.2013 DUMITRU EDUARDO Ograda Vesela

9 M 2013
08566

26.11.2013 ENOTRIA COMPANY S.R.L. Enotria Company

10 M 2013
08567

26.11.2013 DACARDI IMPEX S.R.L. MUSLI TO GO

11 M 2013
08568

26.11.2013 AL REFAI MAGDALENA GLASSWARE KIG Made in Egypt

12 M 2013
08569

26.11.2013 TARNOVEÚCHI IULIANA ALIEN FILM

13 M 2013
08570

26.11.2013 VB LEASING ROMANIA IFN
S.A.

LOVE LEASING

14 M 2013
08571

26.11.2013 NEJLOVEANU NICULAE RESTAURANT LA PROÚAP

15 M 2013
08572

26.11.2013 S.C. CLARET EURO CREDIT
IFN S.A.

CLARET EURO CREDIT IFN SA
Working with integrity

16 M 2013
08573

26.11.2013 SALA ATTILA TRIDENT

17 M 2013
08574

26.11.2013 S.C. ADVERTIGO S.R.L. FENSTERRA terra cognita

18 M 2013
08576

26.11.2013 GHEORGHIÚOI
MARIUS-CONSTANTIN

Dona Panela
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19 M 2013
08577

26.11.2013 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

DIAFLEX ROMPHARM

20 M 2013
08578

26.11.2013 S.C. ITALOTEHNICA T&D
IMPEX S.R.L.

ITALOTEHNICA T&D Impex S.R.L.

21 M 2013
08579

26.11.2013 GHITA STANCESCU DORIN
SORIN

THREE FRIENDS WRITERS

22 M 2013
08580

26.11.2013 S.C. OPTICAL DISC
SOLUTIONS S.R.L.

LIVRAM INCREDERE

23 M 2013
08581

26.11.2013 S.C. OPTICAL DISC
SOLUTIONS S.R.L.

FURNIZAM INCREDERE

24 M 2013
08582

26.11.2013 S.C. BALKAN DEFIGO S.R.L. DEFIGO

25 M 2013
08583

26.11.2013 ABDULAMER AMEER ALLTIME COMFY

26 M 2013
08584

26.11.2013 ABDULAMER AMEER CONDOM CUPIDON

27 M 2013
08585

26.11.2013 S.C. LEIDA IMPEX S.R.L. spavision by LEIDA

28 M 2013
08586

26.11.2013 ÔTEFAN DUMITRESCU ÔOFERI PENTRU DEMNITARI

29 M 2013
08587

26.11.2013 ÔTEFAN IRINA DIAMOND CAR SPA

30 M 2013
08588

26.11.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Skin

31 M 2013
08589

26.11.2013 CROZU ANDREI Yvette

32 M 2013
08590

26.11.2013 CROZU ANDREI Miley

33 M 2013
08591

26.11.2013 CROZU ANDREI JeromeStage

34 M 2013
08592

26.11.2013 MAJOS ZOLTAN IULIUS Mr. STONE

35 M 2013
08593

26.11.2013 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Dobrogea Bun, dintotdeauna.

36 M 2013
08594

26.11.2013 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Bun, dintotdeauna.

37 M 2013
08595

26.11.2013 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Dobrogea

38 M 2013
08596

26.11.2013 S.C. DOBROGEA GRUP S.A.
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39 M 2013
08597

26.11.2013 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Dobrogea Bun, dintotdeauna.
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(210) M 2013 08503
(151) 26.11.2013
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)
                          

Spring foods
(591) Culori revendicate:galben, verde
(531) Clasificare Viena:200701; 270502;

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,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08504
(151) 26.11.2013
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)
Cucereşte lumea la masă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08562
(151) 26.11.2013
(732) S.C. BUYUKHANLI S.R.L., Linia

De Centură, nr. 50, et. 1, camera 8,
Jud. Ilfov, 077175, STEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA 

(540)

BUYUKHANLI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08578
(151) 26.11.2013
(732) S.C. ITALOTEHNICA T&D

IMPEX S.R.L., Str. Dobreni nr. 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

ITALOTEHNICA T&D Impex S.R.L.

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011503; 150721;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,

reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08588
(151) 26.11.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)
                     

Skin

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7455 C)

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
14 Metale preţooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţi, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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 cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08579
(151) 26.11.2013
(732) GHITA STANCESCU DORIN

SORIN, Str. Mircea cel Bătrân nr.
336, jude ţul I l fov,  ,  SAT
CIOFLICENI ROMANIA 

(540)

THREE FRIENDS WRITERS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
publicaţii electronice înregistrate pe suport
computerizat; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, 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.
35 Editare de publicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08569
(151) 26.11.2013
(732) TARNOVEŢCHI IULIANA, Str.

Pescăruşului nr. 2, bl. B19, sc. B, et. 6,
ap. 94, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALIEN FILM
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08589
(151) 26.11.2013
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

Yvette

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare

şi dezvoltare hardware şi software.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08580
(151) 26.11.2013
(732) S.C. OPTICAL DISC SOLUTIONS

S.R.L., Piaţa Presei Libere nr. 1, sc.
C2, et. 5, cam. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIVRAM INCREDERE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08570
(151) 26.11.2013
(732) VB LEASING ROMANIA IFN S.A.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.19-21, et. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

LOVE LEASING

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08581
(151) 26.11.2013
(732) S.C. OPTICAL DISC SOLUTIONS

S.R.L., Piaţa Presei Libere nr. 1, sc.
C2, et. 5, cam. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FURNIZAM INCREDERE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08590
(151) 26.11.2013
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

Miley
 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,

furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08560
(151) 26.11.2013
(732) S.C. PULS PRINTING S.R.L., B-dul

Mamaia, nr. 142, et. 1, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                   

PULS printing Business & Printing
Solutions
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(531) Clasificare Viena:261113; 270509;
270519;  

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

40 Servicii de imprimare şi tipografie; servicii
de imprimare personalizată şi montaj.
42 Servicii de proiectare grafică; servicii de
grafică digitală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08591
(151) 26.11.2013
(732) CROZU ANDREI, Str. Vilsanesti nr.

1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

JeromeStage

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08592
(151) 26.11.2013
(732) MAJOS ZOLTAN IULIUS, Piaţa

Centrală nr. 27, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420032, BISTRITA
ROMANIA 

(540)
               

Mr. STONE
(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:060104; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08582
(151) 26.11.2013
(732) S.C. BALKAN DEFIGO S.R.L., Bd.

Eroilor de la Tisa nr. 30-40, Corp A
Stânga, et. 2, ap. 35, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)                 

DEFIGO

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08561
(151) 26.11.2013
(732) S.C. CANAL 33 NETWORK S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu, nr. 616, corp B.
B214, et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CANAL 33 NETWORK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, în special prin servicii de
televiziune, producerea şi difuzare de
programe tv prin toate mijloacele.
41 Producţia de programe de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08583
(151) 26.11.2013
(732) ABDULAMER AMEER, Calea

Moşilor nr. 241, bl. 47, sc. A, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALLTIME COMFY

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08584
(151) 26.11.2013
(732) ABDULAMER AMEER, Calea

Moşilor nr. 241, bl. 47, sc. A, et. 1, ap.
3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONDOM CUPIDON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08563
(151) 26.11.2013
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

STOPTRANS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08571
(151) 26.11.2013
(732) NEJLOVEANU NICULAE, B-dul 1

Decembrie 1918 nr. 10, bl. L52A, sc.
C, ap. 28, judeţul Constanţa, 900711,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) VLAD CONSTANTIN CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

RESTAURANT LA PROŢAP

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică şi servicii
hoteliere. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08572
(151) 26.11.2013
(732) S.C. CLARET EURO CREDIT IFN

S.A., Str. Academiei nr. 39-41, sc. B,
ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                        

CLARET EURO CREDIT IFN SA
Working with integrity



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
26.11.2013

12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270508;

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

clase:
36 Afaceri financiare, monetare şi imobiliare.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08564
(151) 26.11.2013
(732) EDITURA GIRASOL S.R.L., Sat

Dudu, str. I. L. Caragiale nr. 72,
clădirea B, Jud. Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ CRISTIAN-IONUŢ
COLAN, Str. Mihai Eminescu nr.
128-130, et.6, ap.17, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EDITURA GIRASOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08593
(151) 26.11.2013
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                 

Dobrogea Bun, dintotdeauna.

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C), maro (pantone 181 C), alb

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snaksuri, deserturi, preparate
sau semipreparate, premixuri, miere; sosuri
(condimente); mirodenii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08565
(151) 26.11.2013
(732) DUMITRU EDUARDO, Str. Aleea

Poiana Vadului nr. 3, bl. E26, ap. 28,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ograda Vesela

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08594
(151) 26.11.2013
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                 

Bun, dintotdeauna.

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snaksuri, deserturi, preparate
sau semipreparate, premixuri, miere; sosuri
(condimente); mirodenii.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08573
(151) 26.11.2013
(732) SALA ATTILA, Sat Lutita, str.

Principală nr. 301, judeţul Harghita, ,
COM. MUGENI ROMANIA 

(540)

TRIDENT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor prin
lanţuri de magazine; servicii de publicitate. 
41 Servicii de educaţie a persoanelor şi de
dresaj al aniamlelor sub toate formele; servicii
al căror scop esenţial este divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor
inclusiv divertisment şi educaţie sportivă, atât
individuală cât şi colectivă (body-building);
instruire; alte activităţi sportive şi culturale.
43 Alimentaţie publică, restaurante şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08595
(151) 26.11.2013
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
              

Dobrogea
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185

C), maro (pantone 181 C), alb
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 (531) Clasificare Viena:260418; 270502;
290113;  

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

30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snaksuri, deserturi, preparate
sau semipreparate, premixuri, miere; sosuri
(condimente); mirodenii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08585
(151) 26.11.2013
(732) S.C. LEIDA IMPEX S.R.L., Str.

Maica Domnului nr. 18, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

spavision by LEIDA

(300) Prioritate invocată:
 WELLNESS SHOW/26.09.2013/RO
  
(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în beneficiul terţilor a unor
produse, echipamente şi consumabile tip spa
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin orice
mijloace de vânzare (prin magazine
specializate en gros şi en detail, prin cataloage

de vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
proprii sau conexe); administrarea comercială
a licenţelor pentru produse, echipamente şi
consumabile tip spa de import şi/sau export,
informaţii şi consiliere comercială de
specialitate pentru consumatori, activităţi de
import-export cu produse, echipamente şi
consumabile tip spa.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08574
(151) 26.11.2013
(732) S.C. ADVERTIGO S.R.L., Str. Dr.

Dimitrie Drăghiescu nr. 10, sector 5,
050579, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

FENSTERRA terra cognita
(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08566
(151) 26.11.2013
(732) ENOTRIA COMPANY S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 31, Jud. Arad, ,
SÂNTANA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)
                     

Enotria Company

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011725; 050710;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, viticole,
forestiere şi cereale, neincluse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante şi flori naturale; mâncare
pentru animale, malţ. (toate produsel incluse
în această clasă).
42 Cercetarea, proiectarea şi consultanţă în
domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii
şi silviculturii.
44 Servicii în domeniul agriculturii,
horticulturii, viticulturii şi silviculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08596
(151) 26.11.2013
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                                

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C), maro (pantone 181 C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snaksuri, deserturi, preparate
sau semipreparate, premixuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08586
(151) 26.11.2013
(732) ŞTEFAN DUMITRESCU, Str.

Măgura Vulturului nr. 106, ap. 1,
sector 3, , 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)

ŞOFERI PENTRU DEMNITARI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08597
(151) 26.11.2013
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                         

Dobrogea Bun, dintotdeauna.
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185

C), maro (pantone 181 C), alb
  
(531) Clasificare Viena:050702; 260418;

290113;  

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

30 Făină, amestecuri de făină, preparate făcute
din cereale, biscuiţi şi produse zaharoase,
diverse sortimente de snaksuri, deserturi,
preparate sau semipreparate, premixuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08567
(151) 26.11.2013
(732) DACARDI IMPEX S.R.L., Calea

Sântandrei nr. 48, Judeţul Bihor,
410238, ORADEA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)
                  

MUSLI TO GO
(591) Culori revendicate:roşu, mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cereale preparate pentru consumul uman şi
în special musli.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
26.11.2013

17

(210) M 2013 08587
(151) 26.11.2013
(732) ŞTEFAN IRINA, Str. Tecuci nr. 62,

colţ cu strada Nicolae Bălcescu bl.
V3A, Corp adiacent, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)
                   

DIAMOND CAR SPA
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Spălătorii auto; curăţarea autovehiculelor;
lubrifierea şi lustruirea autovehiculelor;
întreţinerea şi curăţarea tapiţeriilor auto;
vulcanizarea autovehiculelor; staţii de service
pentru autovehicule; reparaţii de tapiţerie;
asistenţă în caz de defecţiune a
autovehiculelor prin reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08576
(151) 26.11.2013
(732) G H E O R G H I Ţ O I

MARIUS-CONSTANTIN, Str. Mihai
Eminescu nr. 16, bl. E3, sc. C, ap. 33,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)
                     

Dona Panela
(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

(531) Clasificare Viena:040505; 270502;
290112;  

(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. 
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08577
(151) 26.11.2013
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

DIAFLEX ROMPHARM
(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.
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˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08568
(151) 26.11.2013
(732) AL REFAI MAGDALENA, Str.

Crizantemelor nr. 31, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                   

GLASSWARE KIG Made in Egypt

(591) Culori revendicate:roşu

  

(531) Clasificare Viena:260118; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 1

Referitor la dep. M 2013 / 08353, publicat ca cerere de inregistrare, in bopi
din data de 26.11.2013 cu denumirea neesentiala Pan Product,
denumirea corecta este Pure Product.

ERATA 2

Referitor la dep. M 2013 / 08352, publicat ca cerere de inregistrare in bopi
din data de 26.11.2013, dintr-o eroare reproducerea grafica a fost
inversata - publicarea corecta este reproducerea de mai jos.

 


