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Publicate în data de  09.04.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

02265
02.04.2013 TUÚU MARIUS CATALIN DOR DE ORIGINE ROMÂNEASC{

2 M 2013
02266

02.04.2013 S.C. DATA CONTROL S.R.L. S.C. MM DATA CONTROL Est. 2003
SIT NOMINE DIGNA

3 M 2013
02267

02.04.2013 S.C. BIOFARM S.A. Pentru un auz curat

4 M 2013
02268

02.04.2013 S.C. BIOFARM S.A. Pentru un creier mereu tân|r

5 M 2013
02269

02.04.2013 S.C. PARTY SHOP
INTERNATIONAL S.R.L.

ARTICOLEDEPETRECERE.RO

6 M 2013
02272

02.04.2013 S.C. ROMTELECOM S.A. Net Ultra

7 M 2013
02273

02.04.2013 S.C. ROMTELECOM S.A. Net Maxim

8 M 2013
02274

02.04.2013 S.C. GLISSANDO S.R.L. RIPENSIA

9 M 2013
02275

02.04.2013 S.C. KARA DISTRIB S.R.L.

10 M 2013
02276

02.04.2013 SAFCIU STEFAN LAURENTIU MAGAZINUL DE Flori

11 M 2013
02277

02.04.2013 EDITURA NICULESCU FORUMUL EDUCAÚIONAL
MAGISTER

12 M 2013
02278

02.04.2013 S.C. TEAMGRANDSEC S.R.L. TGS TEAMGRANDSEC

13 M 2013
02279

02.04.2013 S.C. ROMFULDA PROD S.R.L. Cremsy

14 M 2013
02280

02.04.2013 CABINET DE AVOCAT IANCU
BOGDAN

We keep your business legal

15 M 2013
02281

02.04.2013 S.C. PRO BAR DISTRIBUTION
S.R.L.

MORNING FLAVOUR

16 M 2013
02282

02.04.2013 DR. IORDACHE G. BOGDAN
MIHAIL - CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL

IDENTAL

17 M 2013
02283

02.04.2013 BULETEANU IONUT absolutjobs

18 M 2013
02284

02.04.2013 S.C. MEGASIMITIS S.R.L. GNF BAKERY
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19 M 2013
02285

02.04.2013 DANGL CRISTINA-DIANA MEET THE MARKETS

20 M 2013
02286

02.04.2013 CIOBANU VASILE-DANUT COGO

21 M 2013
02287

02.04.2013 S.C. BRIN S.R.L. BriN

22 M 2013
02288

02.04.2013 CASA DE PENSII A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMÂNIA

CPNPR

23 M 2013
02289

02.04.2013 S.C. MANDINGA S.R.L. HAPPINESS PRODUCTION

24 M 2013
02290

02.04.2013 S.C. HAIRTECH TECHNICIANS
S.R.L.

HairTecH

25 M 2013
02291

02.04.2013 S.C. ELIS GROUP IMPEX S.R.L. ELIO TETRINI

26 M 2013
02292

02.04.2013 HONGTA TABACCO (GROUP)
CO. LTD

HONG TA SHAN

27 M 2013
02293

02.04.2013 VIOLETA BELAEVA MODA PENTRU PLINUÚE

28 M 2013
02294

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

BUCUR

29 M 2013
02295

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

SIMLEY

30 M 2013
02296

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

MILKY KID

31 M 2013
02297

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

KING COOK

32 M 2013
02298

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

COSKU

33 M 2013
02299

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

L'AMORE

34 M 2013
02300

02.04.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

BENCE

35 M 2013
02301

02.04.2013 AVAKIAN VARDA V VERUTTI EST.1975 Quality casual
goods

36 M 2013
02302

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. KING MOTORS GROUP

37 M 2013
02303

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. KING CAMPIONE
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38 M 2013
02304

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. KING AUTO GROUP

39 M 2013
02305

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. KINGAUTO

40 M 2013
02306

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. KING AUTO

41 M 2013
02307

02.04.2013 S.C. KING CAMPIONE S.R.L. www.kingauto.ro

42 M 2013
02308

02.04.2013 S.C. KING EUROSERVICE
S.R.L.

KING EUROSERVICE
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(210) M 2013 02298
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

COSKU
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făina şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente; gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02265
(151) 02.04.2013
(732) TUŢU MARIUS CATALIN, Str.

Mişca Petre, nr. 3, bl. M17, sc. 2, et. 7,
ap. 100, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOR DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
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 comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02299
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

L'AMORE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făina şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
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melasă, drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente; gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02300
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

BENCE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făina şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente; gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,

batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02266
(151) 02.04.2013
(732) S.C. DATA CONTROL S.R.L., Bd.

Ion Mihalache nr. 313 A, ap. 2, sector
1, , 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)

S.C. MM DATA CONTROL Est. 2003
SIT NOMINE DIGNA
 
(531) Clasificare Viena:030101; 030104;

030122; 030702; 240115; 240119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare inclusiv echipamente şi
sisteme de cântărire autovehicule în regim
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static şi dinamic, sisteme de cântărire pentru
silozuri şi depozite, sisteme de cântărire pe
axa pentru autovehicule, sisteme de umplere
big bag, sisteme de cântărire pentru produse
paletizate, sisteme de cântărire pentru
stivuitoare, cântare de cârlig, sisteme de
cântărire pentru zone cu potenţial exploziv,
celule de cântărire şi monturi pentru acestea,
platforme de cântărire atât de pardoseală cât şi
de banc, balanţe tehnice şi analitice, sisteme
de cântărire şi numărare piese, sisteme de
cântărire wireless, indicatoare şi terminale de
cântărire, imprimante pentru bon de cântărire.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02277
(151) 02.04.2013
(732) EDITURA NICULESCU, Bdul.

Regiei 6D, sector 6, 060204,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORUMUL EDUCAŢIONAL
MAGISTER

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020523; 260410;

260414; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; învăţământ, informaţii
în materie de educaţie; examinarea
cursanţilor; intruire; consiliere în domeniul
educaţiei sau formării profesională; publicare
de texte, altele decât textele publicitare;
organizarea si conducerea de seminarii;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02301
(151) 02.04.2013
(732) AVAKIAN VARDA, B-dul Mircea

Vodă, nr. 41, bl. M31, sc. 2, et. 6, ap.
57, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

V VERUTTI EST.1975 Quality casual
goods

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:241513; 270502;

270511; 270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02267
(151) 02.04.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

Pentru un auz curat
 

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; produse
farmaceutice pentru sistemul auditiv.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02268
(151) 02.04.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

Pentru un creier mereu tânăr
  
(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, suplimente dietetice;
produse farmaceutice pentru sistemul

circulator sanguin cerebral; produse
farmaceutice pentru memorie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02288
(151) 02.04.2013
(732) CASA DE PENSII A NOTARILOR

PUBLICI DIN ROMÂNIA, Str.
General Berthelot nr. 41, sector 1,
010164, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CPNPR

(591) Culori revendicate:bleu-marin
(pantone 2745C), verde (pantone
802C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 100304;

260207; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02278
(151) 02.04.2013
(732) S.C. TEAMGRANDSEC S.R.L., Str.

Valentin Silvestru nr. 2, Judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(540)

TGS TEAMGRANDSEC
  
(531) Clasificare Viena:030702; 240115;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02279
(151) 02.04.2013
(732) S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.,

Str. Libertăţii nr. 50, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Cremsy
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02269
(151) 02.04.2013
(732) S . C .  P A R T Y  S H O P

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
C-tin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1/1,
sc. 4, ap. 135, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTICOLEDEPETRECERE.RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 02289
(151) 02.04.2013
(732) S.C. MANDINGA S.R.L., Str.

Drumul Fermei, nr. 81 B, ap. 2, ,
POPESTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

HAPPINESS PRODUCTION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02302
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

KING MOTORS GROUP
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02280
(151) 02.04.2013
(732) CABINET DE AVOCAT IANCU

BOGDAN, Str. Traian Popovici nr.
110, parter, sector 3, 031424,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
We keep your business legal

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02303
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

KING CAMPIONE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02290
(151) 02.04.2013
(732) S.C. HAIRTECH TECHNICIANS

S.R.L., Str. Aleea Cislău nr. 5, bl. 3D,
sc. A, et. 4, ap. 26, sector 2, 021792,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HairTecH
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270511;  
(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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02281
(151) 02.04.2013
(732) S.C. PRO BAR DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Latea Gheorghe nr. 11, bl.
C69, sc. B, et. 7, ap. 98, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORNING FLAVOUR

(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:050315; 110314;

260115; 260116; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02304
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

KING AUTO GROUP
 

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02291
(151) 02.04.2013
(732) S.C. ELIS GROUP IMPEX S.R.L.,

Piaţa Alba Iulia nr. 7, bl. 16, sc. 1, et.
8, ap. 48, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELIO TETRINI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02282
(151) 02.04.2013
(732) DR. IORDACHE G. BOGDAN

MIHAIL - CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL, Calea Călăraşilor nr.
161, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IDENTAL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator; crearea, întreţinerea şigăzduirea
de site-uri şi pagini web.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02305
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

KINGAUTO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02272
(151) 02.04.2013
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Net Ultra
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02306
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

KING AUTO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02273
(151) 02.04.2013
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Net Maxim
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02274
(151) 02.04.2013
(732) S.C. GLISSANDO S.R.L., Str. Gării

nr. 15, judeţul Timiş, 300167,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

RIPENSIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02307
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING CAMPIONE S.R.L.,

Calea Şerban Vodă, nr. 270, bl. 14,
parter, sector 4, ,  ROMANIA 

(540)

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02308
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KING EUROSERVICE S.R.L.,

Prelungirea Ferentari, nr. 70, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KING EUROSERVICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02275
(151) 02.04.2013
(732) S.C. KARA DISTRIB S.R.L., Str.

Lujerului nr. 2, bl. 22C, sc. A, et. 5,
ap. 22, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, roz

  
(531) Clasificare Viena:020115; 190103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02283
(151) 02.04.2013
(732) BULETEANU IONUT, Str. Parasti

bl. R7, sc.B, et. 3, ap. 16, Judeţul
Argeş, , MIOVENI ROMANIA 

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

(540)

absolutjobs
  
(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.
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 02284
(151) 02.04.2013
(732) S.C. MEGASIMITIS S.R.L., Şos.

Industrială nr. 9, Judeţul Constanţa,
900147, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

GNF BAKERY

(591) Culori revendicate:maro, galben-auriu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:010315; 090110;

270502; 270503; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, 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 şi
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02276
(151) 02.04.2013
(732) SAFCIU STEFAN LAURENTIU,

Bd. Aerogării nr. 18, bl. 316, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MAGAZINUL DE Flori
 
(531) Clasificare Viena:050503; 270501;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a florilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prin
intermediul site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02285
(151) 02.04.2013
(732) DANGL CRISTINA-DIANA, Bdul.

Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 3, ap. 70,
sector 3, 030827, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEET THE MARKETS
  
(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 pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; 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. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02292
(151) 02.04.2013
(732) HONGTA TABACCO (GROUP)

CO. LTD, No. 118, Hongta Avenue,
Hongta District,, , YUXI CHINA
YUNNAN

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

(540)

HONG TA SHAN
 
(531) Clasificare Viena:240301; 260509;

260518; 2803;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; tutun masticabil; trabucuri; ţigarete
care conţin înlocuitori de tutun, cu excepţia
celor pentru uz medical; ţigarete; ţigări din
foi; ierburi pentru fumat; tutun de prizat; tutun
tăiat; resturi de tutun comestibil; muştiucuri
din chihlimbar galben pentru trabucuri şi
portţigarete; pungi cu tutun; muştiucuri de
ţigarete; pipe de tutun; cleşti pentru trabucuri;
cutii de trabucuri; cutii de ţigări;
porttrabucuri; maşini de buzunar pentru
rularea ţigaretelor; portţigarete; muştiucuri
pentru portţigarete; curăţitoare pentru pipele
de tutun; suporturi pentru pipele de tutun;
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borcane de tutun; cutii pentru tutun de prizat;
scrumiere; scuipători pentru utilizatorii de
tutun; cutii de umiditate pentru trabucuri;
chibrituri; suporturi de chibrituri; cutii de
chibrituri; brichete pentru fumători; recipiente
cu gaz pentru brichetele de trabucuri; pietre de
aprindere; doze cu gaz pentru brichete; gaz
(pentru fumat); filtre pentru ţigări; role de
hârtie pentru ţigarete; hârtie absorbantă pentru
pipe de tutun; hârtie pentru ţigarete; pachete
cu filtre pentru ţigarete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02286
(151) 02.04.2013
(732) CIOBANU VASILE-DANUT, Bdul.

Uverturii nr. 163A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COGO

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  (531) Clasificare Viena:210115; 270502;
270503; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente

pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02287
(151) 02.04.2013
(732) S.C. BRIN S.R.L., Str. Primăverii nr.

43,  Jude ţul  Să la j ,  457330,
SARMASAG ROMANIA 

(540)

BriN

 
(531) Clasificare Viena:050701; 110304;

270508; 270509;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02293
(151) 02.04.2013
(732) VIOLETA BELAEVA, Şos. Mihai

Bravu nr. 123-135, bl. D11, sc. C, et.
3, ap. 11, sector 2, 021314,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

MODA PENTRU PLINUŢE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte; articole pentru
acoperirea capului (se solicită protecţie pentru
toate produsele din lista alfabetică a clasei). 
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte, a
accesoriilor vestimentare şi/sau a articolelor
pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
comercializarea acestor articole sub formă de
magazine en-gros sau en-detail proprii,
inclusiv magazine on-line, prin cataloage
proprii de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web de social-media;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02294
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

BUCUR

(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; seminţe preparate
de floarea soarelui şi dovleac, alune, fistic,
migdale, uleiuri şi grăsimi comestibile, ulei
rafinat din floarea soarelui.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02295
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

SIMLEY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă; drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
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alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02296
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)
MILKY KID

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă; drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente;gheaţă;
alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor; băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02297
(151) 02.04.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

KING COOK
 (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, seminţe preparate de floarea
soarelui si dovleac, alune, fistic, migdale, supe
instant.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă, alimente de
origine vegetală preparate în vederea
consumului sau a conservării, ca şi aditivi
pentru ameliorarea gustului alimentelor,
băuturi pe baza de cafea, cacao, ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman, supa
instant, tăiţei instant de toate felurile, fierturi
cu orez instant de toate felurile, tăiţei cu orez
instant de toate felurile, concentrate de supe,
sosurile toate felurile, gustări făcute din
amidon, sosuri cu ardei iute.

˜˜˜˜˜˜˜



             ERAT{ 1

Referitor la depozitul M2013/01873 publicat  ca  cerere de înregistrare marc| în
BOPI din data de 26.03.2013, dintr-o regretabilã eroare s-a omis a se publica
elementul figurativ. Pentru aceasta s-a fãcut corectura în baza de date, corect
fiind marca combinat| cu elementul figurativ de mai jos.

  ERAT{ 2

Referitor la depozitul M2012/06539 publicat  ca  cerere de înregistrare marc| în
BOPI din data de 24.10.2012, dintr-o regretabilã eroare s-a omis a se publica
elementul figurativ color. Pentru aceasta s-a fãcut corectura în baza de date,
corect fiind marca combinat| cu elementul figurativ de mai jos.



ERATA 3

Referitor la dep. M2013 / 00516 data de înregistrare a cererii 29.01.2013
cu DNR 06.02.2013, publicat in bopi din data 13.02.2013, dintr-o eroare
denumirea m|rcii a fost VINO ROSSO. Conform reproducerii grafice
denumirea corect| este VINO ROSSO SALAM CU VIN.


