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Cereri M|rci publicate în data de 05.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07732
29.10.2013 S.C. CARPATCEMENT

HOLDING S.A.
Z 100 ZID{RIE ÔI TENCUIAL{
CIMENT PENTRU ZID{RIE

2 M 2013
07733

29.10.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

SERIOUX

3 M 2013
07734

29.10.2013 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

HORIZON

4 M 2013
07735

29.10.2013 S.C. STAR DEVELOPMENT
CONSULT S.R.L.

MONDOTAXI

5 M 2013
07736

29.10.2013 S.C. OCEAN FISH S.R.L. OCEAN FISH, alt| mâncare de
peÕte!

6 M 2013
07737

29.10.2013 S.C. LINDAB S.R.L. Lindab Teraflex

7 M 2013
07738

29.10.2013 S.C. SECURAN S.R.L. SECURAN SECURITY

8 M 2013
07739

29.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. HEART STEM

9 M 2013
07740

29.10.2013 FLORIN FILOTE Voluptatea spatiului lingvistic

10 M 2013
07741

29.10.2013 PANAIT GHEORGHE PARTIDUL REPUBLICAN DIN
ROMANIA

11 M 2013
07743

29.10.2013 S.C. IDILIS S.R.L. IDILIS

12 M 2013
07744

29.10.2013 S.C. GALA CATERING S.R.L. Gala CATERING

13 M 2013
07747

29.10.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. PROTECT4LIVE

14 M 2013
07748

29.10.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. STOPTOXIN

15 M 2013
07749

29.10.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. HAPPYFERRO

16 M 2013
07750

29.10.2013 S.C. INTERCOM T&T S.R.L. INTERCOM T & T

17 M 2013
07751

29.10.2013 S.C. INTERCOM T&T S.R.L. INTERCOM IT&C Solutia perfecta
pentru orice afacere
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18 M 2013
07752

29.10.2013 DOVIMAG SOLUTIONS S.R.L. detectiviimob.ro

19 M 2013
07753

29.10.2013 LUPU NICOLETA LUIZA osmofilter Tratamentul Integral al
Apei

20 M 2013
07754

29.10.2013 MITUC{ CRISTIAN FLORIN Golden Ôlag|r

21 M 2013
07755

29.10.2013 MITUC{ CRISTIAN FLORIN CONVERSATII ACUSTICE

22 M 2013
07756

29.10.2013 GRIGORIU RAYMOND NICOLA Gift Lab

23 M 2013
07757

29.10.2013 S.C. CREATIVE MARKETING
PLAN S.R.L.

Adonia LegTone

24 M 2013
07758

29.10.2013 S.C. CREATIVE MARKETING
PLAN S.R.L.

Athena 7 Minute Lift

25 M 2013
07759

29.10.2013 S.C. CREATIVE MARKETING
PLAN S.R.L.

ADONIA

26 M 2013
07760

29.10.2013 S.C. CRISTAND GOLD GYM
S.R.L.

GOLD GYM

27 M 2013
07761

29.10.2013 S.C. TOP AGENT S.R.L. TOP AGENT

28 M 2013
07762

29.10.2013 S.C. PHARMALINK S.R.L. PHARMALINK

29 M 2013
07763

29.10.2013 S.C. SUPERCARD SOLUTIONS
& SERVICES S.R.L.

SUPERCARD

30 M 2013
07764

29.10.2013 CONSTANTIN MARINELA Bawdy

31 M 2013
07765

29.10.2013 SOCIETATEA CULTURAL{
MIORIÚA

ARDELENII AU TALENT

32 M 2013
07766

29.10.2013 S.C. IATOM IMPACT S.R.L. iatom
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(210) M 2013 07740
(151) 29.10.2013
(732) FLORIN FILOTE, Str. Domniţa

Anastasia nr. 13, et. 8, ap. 38, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Voluptatea spatiului lingvistic

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07758
(151) 29.10.2013
(732) S.C. CREATIVE MARKETING

PLAN S.R.L., Str. Lujerului nr. 10,
bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap. 49, sector 6,
061134, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Athena 7 Minute Lift

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

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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 07741
(151) 29.10.2013
(732) PANAIT GHEORGHE, Şos.

Alexandria nr. 9, bl. 4, sc. E, ap. 41, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PARTIDUL REPUBLICAN DIN
ROMANIA

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07759
(151) 29.10.2013
(732) S.C. CREATIVE MARKETING

PLAN S.R.L., Str. Lujerului nr. 10,
bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap. 49, sector 6,
061134, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADONIA

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

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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 07760
(151) 29.10.2013
(732) S.C. CRISTAND GOLD GYM

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 107, bl. G,
ap. 101, sector 4, 040657,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                       

GOLD GYM
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

270510; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică
conform clasificării internaţionale Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07761
(151) 29.10.2013
(732) S.C. TOP AGENT S.R.L., Str. Nerva

Traian nr. 3, Birou nr. 2, Imobil City
Business Center, bl. M101, et. 6,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                  

TOP AGENT

(531) Clasificare Viena:070501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07762
(151) 29.10.2013
(732) S.C. PHARMALINK S.R.L., Bd.

Carol I nr. 51, et. 4, ap. 19, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

PHARMALINK

(591) Culori revendicate:verde deschis, roz,
verde închis, portocaliu, roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:260501; 270501;
290115;  

(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 de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07750
(151) 29.10.2013
(732) S.C. INTERCOM T&T S.R.L.,

B-dul Republicii nr. 114, bl. 14B2,
sc.A, et. 10, ap. 39, judeţul Prahova,
10385, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)
            

INTERCOM T & T

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:010506; 241511;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de 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.

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi 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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29.10.2013

6

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07763
(151) 29.10.2013
(732) S.C. SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES S.R.L., Str. Ispravnicului
nr. 33-35, et. 2, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPERCARD

(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,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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 07743
(151) 29.10.2013
(732) S.C. IDILIS S.R.L., Str. Moliere nr.

17-19, et. 1, ap. A3, camera 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IDILIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07764
(151) 29.10.2013
(732) CONSTANTIN MARINELA, Str.

George Enescu nr. 43, et. 2, sector 1,
010304, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

Bawdy

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, lenjerie intimă
de damă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07751
(151) 29.10.2013
(732) S.C. INTERCOM T&T S.R.L.,

B-dul Republicii nr. 114, bl. 14B2,
sc.A, et. 10, ap. 39, judeţul Prahova,
10385, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)
             

INTERCOM IT&C Solutia perfecta
pentru orice afacere

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

270503; 270507; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile

metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de 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.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07752
(151) 29.10.2013
(732) DOVIMAG SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Preot Vasile Lucaciu nr. 51A,
camera 1 şi 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                         

detectiviimob.ro

(591) Culori revendicate:bleumarin, roşu
(531) Clasificare Viena:260101; 260401;

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07765
(151) 29.10.2013
(732) SOCIETATEA CULTURALĂ

MIORIŢA, Str. Avram Iancu nr. 2,
judeţul Mureş, , TÎRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)
                      

ARDELENII AU TALENT

(531) Clasificare Viena:020717; 020723;
270502;  

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

41 Organizarea de programe educative; de
instruire şi de divertisment; organizarea de
activităţi sportive şi culturale; organizarea şi
coordonarea de conferinţe; organizarea de
expoziţii în scopuri educative şi culturale,
prezentarea de competiţii, concursuri,
preselecţie la toate genurile muzicale, dans
popular, dans modern, dans de societate, dans
sud american, teatru, poezie, arta
meşteşugărească, dansuri şi activităţi sportive,
în general educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07766
(151) 29.10.2013
(732) S.C. IATOM IMPACT S.R.L., Bd.

Chişinău nr. 15, bl. A4, et. 5, ap. 63,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

iatom

(531) Clasificare Viena:011524; 240723;
270502;  

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

35 Servicii de secretariat.
41 Servicii de traducere, subtitrare, educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07753
(151) 29.10.2013
(732) LUPU NICOLETA LUIZA, Str. Str.

Stejerişului nr. 18A, bl. 1, ap. 31, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)
             

osmofilter Tratamentul Integral al Apei

(531) Clasificare Viena:260201; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate, echipamente şi instalaţii pentru
tra tarea,  purif icarea,  dedurizarea,
desalinizarea, deionizarea, decantarea, răcirea,
încălzirea, evaporarea, cristalizarea,
dezinfectarea, sterilizarea apei şi a soluţiilor
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apoase şi/sau a altor fluide; filtre mecanice,
fizice, biologice pentru apa potabilă şi alte
fluide; instalaţii de captat şi conducte de
apă/soluţii apoase; instalaţii de aprovizionare
şi distribuţie a apei/soluţii apoase; accesorii de
reglaj şi de siguranţă pentru aparate cu
apa/soluţii apoase; membrane permeabile şi
semi-permeabile pentru aparatele şi
echipamentele de tratare a apei/soluţiilor
apoase, echipamente pentru tratarea
membranelor (ultrafiltrare, nanofiltrare,
hiperfiltrare, osmoza), cartuşe metalice sau
textile pentru filtre, filtre de nisip, filtre de
carbon activ sau cu orice alt material granular;
echipamente pentru îndepărtarea ionică sau
magnetică şi eliminarea biologică a
compuşilor poluanţi, minerali sau organici din
apă; echipamente pentru dezinfectarea şi
sterilizarea fluidelor prin raze ultraviolete sau
prin alte metode de radiaţie.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, magazin online; publicitate
online într-o reţea computerizată, expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, operaţiuni de
import-export; toate în domeniu.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
toate în domeniu.
40 Închiriere de filtre de apă, închiriere de
aparate de filtrare a apei, prelucrarea şi
reciclarea de filtre de apă, aparate de filtrare a
apei şi a componentelor acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07754
(151) 29.10.2013
(732) MITUCĂ CRISTIAN FLORIN,

B-dul Mihai Viteazu nr. 11, bl. 1, sc.2,
ap.18, judeţul Mehedinţi, 220062,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

Golden Şlagăr

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07755
(151) 29.10.2013
(732) MITUCĂ CRISTIAN FLORIN,

B-dul Mihai Viteazu nr. 11, bl. 1, sc.2,
ap.18, judeţul Mehedinţi, 220062,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

CONVERSATII ACUSTICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07756
(151) 29.10.2013
(732) GRIGORIU RAYMOND NICOLA,

Str. Colonel Corneliu Popeia nr. 18,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Gift Lab

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
(531) Clasificare Viena:010105; 190301;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor şi cadourilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07747
(151) 29.10.2013
(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)

PROTECT4LIVE

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

5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni; toate
aceste produse fiind destinate prevenirii şi
tratării afecţiunilor ficatului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07757
(151) 29.10.2013
(732) S.C. CREATIVE MARKETING

PLAN S.R.L., Str. Lujerului nr. 10,
bl. 1A, sc. 1, et. 8, ap. 49, sector 6,
061134, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Adonia LegTone

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29.10.2013

12

(210) M 2013 07748
(151) 29.10.2013
(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)

STOPTOXIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07732
(151) 29.10.2013
(732) S . C .  C A R P A T C E M E N T

H O L D I N G  S . A . ,  S o s .
Bucuresti-Ploiesti nr. 1A, Bucharest
Business Park, clădirea C2, etaj 1-4,
sector 1, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)
              

Z 100 ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ
CIMENT PENTRU ZIDĂRIE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270711;
290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice, ciment,
clinker, piatra de gips, filer de calcar, gips,
calcar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07733
(151) 29.10.2013
(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

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260416; 270515;

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
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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,
cinematografice, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, control, siguranţă,
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; suporţi magnetici de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
d e  c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e p e n t r u
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); materiale 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 afacerilor
comerciale; administraţie comercială; 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 devoltare hardware şi software,
platforme şi site-uri web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07749
(151) 29.10.2013
(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)

HAPPYFERRO

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

5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni; toate
aceste produse fiind destinate completării
aportului zilnic de fier în organismul uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07734
(151) 29.10.2013
(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
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(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;

290112;  
(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 07735
(151) 29.10.2013
(732) S.C. STAR DEVELOPMENT

CONSULT S.R.L., Str. Trivale nr. 6,
sector 4, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
            

MONDOTAXI

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Gray 6C), roşu (pantone Rhodamine
red C)

(531) Clasificare Viena:270509; 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 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. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07744
(151) 29.10.2013
(732) S.C. GALA CATERING S.R.L.,

Aleea Lunguleţu nr. 6, bl. 14D, sc. 4,
et. 10, ap. 172, sector 2, 021507,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

Gala CATERING

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270509; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07736
(151) 29.10.2013
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

OCEAN FISH, altă mâncare de peşte!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07737
(151) 29.10.2013
(732) S.C. LINDAB S.R.L., Şoseaua de

Centură nr. 8, judeţul Ilfov, 077175,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

Lindab Teraflex

  
(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).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07738
(151) 29.10.2013
(732) S.C. SECURAN S.R.L., Sat

Domneşti nr. 116U, parter, camera 1,
judeţul Ilfov, , COM. DOMNEŞTI
ROMANIA 

(540)
              

SECURAN SECURITY

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

clase:
45 Activităţi de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07739
(151) 29.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

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

(540)

HEART STEM
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(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 de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;

dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor;fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜


