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Publicate în 10.09.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06183
03.09.2013 KAUFLAND CESKA

REPUBLIKA, v.o.s.
DNEPROFF PREMIUM VODKA

2 M 2013
06184

03.09.2013 KAUFLAND CESKA
REPUBLIKA, v.o.s.

DARKMAN MEDIUM SHERRY

3 M 2013
06190

03.09.2013 S.C. ORIGO SHOP S.R.L. ORIGO

4 M 2013
06191

03.09.2013 ANTON FLORIAN COSMIN Free Riders Since 2010

5 M 2013
06192

03.09.2013 S.C. MEDIA PRODUCTION
GROUP S.R.L.

URBATLON

6 M 2013
06193

03.09.2013 S.C. MEDIA PRODUCTION
GROUP S.R.L.

RUN FEST

7 M 2013
06194

03.09.2013 BOIE BOGDAN CRISTIAN
P.F.A.

bee power

8 M 2013
06195

03.09.2013 S.C. NEW TOWN SMART STEP
S.R.L.

Gr|diniÛa & Afterschool SMART
STEPS New Town Dristor
IMPREUNA DAM CULOARE UNEI
EDUCATII DE SUCCES !

9 M 2013
06196

03.09.2013 FUNDATIA CRUCEA ALBA PROGRAMUL SAMAS S|n|tate
pentru Mame Õi Sugari

10 M 2013
06197

03.09.2013 ADRIAN BELCIN Flower by Carmen Belcin

11 M 2013
06198

03.09.2013 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

aima

12 M 2013
06199

03.09.2013 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

Matinal

13 M 2013
06200

03.09.2013 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

MOTORIN{ STANDARD

14 M 2013
06201

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. HUZUR

15 M 2013
06202

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. HARAVIN

16 M 2013
06203

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. ROUA DE VITA

17 M 2013
06204

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. PICATURA DE HUZUR
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18 M 2013
06205

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. BRUMA DE VIN

19 M 2013
06206

03.09.2013 S.C. MADIN PRODSERV S.R.L. AYLEEN

20 M 2013
06207

03.09.2013 S.C. FREI ANDY S.R.L. Crama Harabagiu 1909

21 M 2013
06208

03.09.2013 BASESCU SORIN BIATRANS IMPORT EXPORT

22 M 2013
06209

03.09.2013 S.C. ROBO PRODUCT S.R.L. CALATOR PE-O GURA DE RAI

23 M 2013
06211

03.09.2013 CALM PROFESSIONAL S.R.L. Paradisul Dulce

24 M 2013
06212

03.09.2013 S.C. CUSTODY SECURITY
S.R.L.

CUSTODY SECURITY

25 M 2013
06213

03.09.2013 SOFARIU ANDREI CRISTIAN UNTAR-UNIUNEA NATIONALA A
TRADUCATORILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA

26 M 2013
06214

03.09.2013 S.C. PREMIUM RACI S.R.L. TAVERNA RACILOR

27 M 2013
06215

03.09.2013 STEFAN LIANA GEORGIANA ARTNETWORK

28 M 2013
06216

03.09.2013 RAZVAN BOGDAN BACIU Vicovation

29 M 2013
06217

03.09.2013 S.C. ANTENA 3 S.A. ANTENA 3 E AICI

30 M 2013
06218

03.09.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Antena Comedy

31 M 2013
06219

03.09.2013 KAUFLAND CESKA
REPUBLIKA, v.o.s.

BRUNCVIK CZECH PREMIUM
LAGER

32 M 2013
06220

03.09.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

HILL & VALLEY

33 M 2013
06221

03.09.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

HILL & VALLEY

34 M 2013
06222

03.09.2013 ASOCIATIA EDUCATIE
PREUNIVERSITARA

BESTEdu

35 M 2013
06223

03.09.2013 S.C. DINADI S.R.L. Conacul Boierului



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
03.09.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

36 M 2013
06224

03.09.2013 UNILEVER N.V. SPECIALIST IN INGRIJIREA
BARBATULUI MODERN

37 M 2013
06225

03.09.2013 DUMITRACHE MIRUNA IRINA Roger Lacroix

38 M 2013
06226

03.09.2013 DUMITRACHE MIRUNA IRINA Della Rossa
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(210) M 2013 06183
(151) 03.09.2013
(732) K A U F L A N D  C E S K A

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

(740) 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)

DNEPROFF PREMIUM VODKA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:030122; 250119;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06184
(151) 03.09.2013
(732) K A U F L A N D  C E S K A

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

(740) 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)

DARKMAN MEDIUM SHERRY

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:240115; 260418;

270519; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06190
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ORIGO SHOP S.R.L., Str.

Lipscani nr. 9, sector 5, 050071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORIGO
  
(531) Clasificare Viena:050116; 050313;

270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06191
(151) 03.09.2013
(732) ANTON FLORIAN COSMIN, Str.

Popa Ştefan nr. 4, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Free Riders Since 2010

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030717; 240701;

270504; 270506; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.09.2013

6

(210) M 2013 06192
(151) 03.09.2013
(732) S.C. MEDIA PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Mărăşeşti Nr.
15, Judeţul Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

URBATLON
  
(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 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; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06193
(151) 03.09.2013
(732) S.C. MEDIA PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Mărăşeşti Nr.
15, Judeţul Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

RUN FEST
  
(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 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; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06194
(151) 03.09.2013
(732) BOIE BOGDAN CRISTIAN P.F.A.,

Str. Chisodei nr. 104, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

bee power

(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă; alimente de origine vegetală preparate
în vederea consumului sau a conservării , ca şi
aditivi pentru ameliorarea gustului
alimentelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06195
(151) 03.09.2013
(732) S.C. NEW TOWN SMART STEP

S.R.L., Str. Dristorului nr. 91-95, bl.
E, parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Grădiniţa & Afterschool SMART STEPS
New Town Dristor IMPREUNA DAM
CULOARE UNEI EDUCATII DE
SUCCES !

(591) Culori revendicate:bleu, negru,
albastru, roşu, roz, violet, bleumarin,
portocaliu, verde, galben, fucsia

  
(531) Clasificare Viena:020919; 270504;

270506; 270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06196
(151) 03.09.2013
(732) FUNDATIA CRUCEA ALBA, Str.

Parang nr. 43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PROGRAMUL SAMAS Sănătate pentru
Mame şi Sugari

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
rhodamine red C), albastru (Pantone
blue 072C)

  
(531) Clasificare Viena:020709; 270502;

290113;  
(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 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 (solicităm protecţie
pentru întreaga clasă de produse).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de produse).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga clasă de produse).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06197
(151) 03.09.2013
(732) ADRIAN BELCIN, Str. 1 Decembrie

1918 nr. 87, bl. AG4, sc. 1, ap. 18,
judeţul Galaţi, , TECUCI ROMANIA

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

(540)

Flower by Carmen Belcin
 
(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.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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,
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malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06203
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

ROUA DE VITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06214
(151) 03.09.2013
(732) S.C. PREMIUM RACI S.R.L., Str.

Sold. Ghiţă Şerban nr. 12, bl. 8B, sc.
A, ap. 36, et. 7, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAVERNA RACILOR

(591) Culori revendicate:negru, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:030916; 270508;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06202
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

HARAVIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06204
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

PICATURA DE HUZUR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06198
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aima

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb,
roşu, negru, olive

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290115;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06205
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

BRUMA DE VIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06199
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Matinal

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb,
roşu, negru, olive

  
(531) Clasificare Viena:080101; 080106;

110303; 110314; 270511; 290115;  

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06207
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

Crama Harabagiu 1909
  
(531) Clasificare Viena:050710; 110302;

260118;  
(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.
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).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06215
(151) 03.09.2013
(732) STEFAN LIANA GEORGIANA,

Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53,
sc. 1, et. 6, ap. 20, sector 3, 030992,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTNETWORK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment oferite de artişti;
servicii de interpretariat; servicii poştale de
artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06206
(151) 03.09.2013
(732) S.C. MADIN PRODSERV S.R.L.,

Str. Vlahita nr. 3, bl. PM 18, sc. A, ap.
11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AYLEEN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06200
(151) 03.09.2013
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOTORINĂ STANDARD

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:010113; 011517;

270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate aceste
servicii corespunzătoare carburanţilor şi
combustibililor pentru motoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06216
(151) 03.09.2013
(732) RAZVAN BOGDAN BACIU, Str.

Jiului, nr. 142, et. 3, ap. 13, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Vicovation
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru înregistrarea
transmiterea şi reproducerea sunetului şi
imaginilor, camere video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06201
(151) 03.09.2013
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

HUZUR
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06208
(151) 03.09.2013
(732) BASESCU SORIN, Sat Tebea, 116,

Jud. Hunedoara, , COMUNA BAIA
DE CRIS ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BIATRANS IMPORT EXPORT

(591) Culori revendicate:galben (pantone
137C), roşu (pantone 485C), albastru
(pantone Reflex Blue C)

  
(531) Clasificare Viena:261121; 270508;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06217
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTENA 3 E AICI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06218
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Antena Comedy
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
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calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06219
(151) 03.09.2013
(732) K A U F L A N D  C E S K A

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

(740) 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)

BRUNCVIK CZECH PREMIUM
LAGER

(591) Culori revendicate:roşu, gri, auriu

  
(531) Clasificare Viena:020102; 030101;

030119; 090110; 270511; 290113;  
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06209
(151) 03.09.2013
(732) S.C. ROBO PRODUCT S.R.L., Str.

Ioniţă Cegan nr.5, bl. P26, sc. 1,et. 8,
ap. 36, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CALATOR PE-O GURA DE RAI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06220
(151) 03.09.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

HILL & VALLEY
 
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Lichide de vulcanizare, preparate lichide
pentru înăsprirea cauciucului; compoziţii
pentru repararea pneurilor; produse pentru
lipirea anvelopelor; compoziţii pentru
repararea camerelor de aer ale anvelopelor.
3 Produse de curăţare şi îngrijire pentru
biciclete; preparate pentru îngrijirea
produselor de protecţie a capului. 
4 Uleiuri, unsori pentru biciclete, în special
spray pentru lanţ, produse de îngrijire şi
lubrifianţi. 
6 Încuietori din metal, în special lacăte,
încuietori şi zăvoare pentru biciclete
dispozitive anti-furt pentru biciclete, în special
încuietori cu cablu şi cu lanţ.

8 Scule pentru biciclete; scule mecanice şi
instrumente (acţionate manual) pentru
biciclete.
9 Compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software (de
navigaţie) pentru computer; căşti de protecţie
pentru sport, în special pentru biciclişti;
ochelari (optică); ochelari antiorbire; tocuri
pentru ochelari, rame de ochelari, lentile
pentru ochelari; ochelari de soare; ochelari de
protecţie pentru sport; ergometre; dispozitive
GPS (Sisteme de Poziţionare Globală);
altimetre busole direcţionale; dispozitive
pentru încheietura mâinii folosite pentru
măsurarea sau/şi înregistrarea (altele decât
cele cu scop medical) diferitor parametrii
fiziologici sau a altor tipuri de parametrii, în
special a presiuni arteriale, respiraţiei,
temperaturii corpului, conductivităţii pielii,
glicemiei, a acidului lactic şi pentru măsurarea
şi/sau înregistrarea timpului, vitezei
acceleraţiei, altitudinii, temperaturii mediului,
umidităţii şi purităţii; aparate de captare a
datelor; aparate electronice pentru detectarea
datelor, pentru furnizarea de instrucţiuni de
antrenament şi pentru arătarea datelor obţinute
în timpul exerciţiilor; interfeţe (informatică) şi
software pentru computer pentru produsele
menţionate anterior; tahometre; îmbrăcăminte
de protecţie contra accidentelor; radio pentru
biciclete; boxe pentru biciclete; computere
pentru biciclete; costume pentru scufundări;
aparate de respirat pentru înot subacvatic;
căşti; dopuri de urechi pentru scafandri;
fluiere de semnalizare şosete încălzite electric;
cântare; lunete; îmbrăcăminte de protecţie
alimentatoare pentru acumulatoare şi
acumulatoare pentru lămpi.
10 Articole ortopedice, în special suporturi în
formă de arc pentru pantofi, bandaje
ortopedice; aparate pentru măsurarea tensiunii
arteriale; aparate pentru măsurarea pulsului.
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11 Aparate şi dispozitive pentru iluminat,
lămpi, lumini (faruri), în special pentru
biciclete; lămpi cu baterii, lămpi cu halogen
(lămpi pentru faţă şi spate) cu dispozitive de
susţinere, luminători pe bază de LED-uri
pentru biciclete; becuri de iluminat, electrice
pentru biciclete; reflectoare pentru biciclete;
dozatoare portabile pentru băuturi.
12 Biciclete, părţi şi accesorii pentru biciclete,
în măsura în care sunt incluse în clasa 12, în
special plase pentru biciclete, plase pentru
bagaje, inele de curăţare a butucilor, coşuri,
huse pentru şa, coarne, scaune pentru copii,
şei postamente pentru şa, flip-off-uri, lanţuri
pentru roţi, rulmenţi pentru pedale şi piese de
schimb, oglinzi, spiţe, lanţuri, apărători pentru
lanţuri, verigi pentru lanţuri, dispozitive de
adjustare a tensiunii lanţurilor, cadre
protectoare, lanţuri pentru viteze, pedale,
cârlige şi curele pentru pedale, reflectoare,
butuci şi piese de schimb, suporturi pentru
sticle pentru a fi ataşate la biciclete, rulmeţi
interni, accesorii pentru lanţurile pentru roţi şi
piese de schimb, frâne, părţi pentru frâne şi
piese de schimb, cabluri Bowden, cabluri
interne, cabluri de schimbare, jante,
protectoare pentru roţi, elice, furci, furci de
primăvară, elemente de primăvară, unităţi de
control, ghidoane şi ataşamente pentru ghidon,
mânere auxiliare pentru ghidon, claxoane,
mânere, coşuri de sârmă, suporturi,
stabilizatori, portbagaje, pompe de biciclete şi
piese de schimb, anvelope, camere de aer,
supape, banda RIM, variatoare de lanţ, saboţi
faţă, roţi dinţate, angrenaje, pârghii
protectoare de schimbare a vitezei, benzi de
ghidon şi de oprire, remorci, bare tandem,
rame, curele pentru bagaje, kituri de reparaţii,
dinamuri, huse pentru biciclete, suporturi de
perete pentru biciclete; angrenaje pentru
biciclete; vehicule cu o roată; biciclete
electrice.

14 Ceasuri electrice, ceasuri de mână şi
ceasuri de buzunar; instrumente cronometrice,
în special pentru scopuri sportive şi de
agrement.
16 Materiale tipărite, în special cărţi, reviste
(periodice), carduri pentru biciclişti.
18 Genţi pentru sport; rucsacuri; genţi de
scule pentru şa; genţi pentru plajă; genţi legate
în jurul taliei; borsete; genţi pentru
încălţăminte.
20 Încuietori din material plastic, în special
lacăte, încuietori şi zăvoare pentru biciclete
21 Sticle, termosuri, recipiente pentru băut,
sisteme de hidratare, constând dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză;
rezervoare de băut pentru sisteme de hidratare,
constând dintr-un rezervor de băut, un tub de
băut şi o duză; duze şi conectori pentru
sisteme de hidratare compuse dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză;
sticle vândute goale; flacoane de băut pentru
călători; dozatoare portabile pentru băuturi;
sticle de plastic vândute goale; sticle pentru
sport vândute goale; sticle cu storcător
(squeeze bottles) vândute goale; sticle având
muştiucuri; sticle având muştiucuri acţionate
prin muşcare; piese pentru oricare dintre
sticlele menţionate anterior; vase de băut şi
ambalaj izolat termic, recipiente stil borsetă şi
rucsac pentru vase de băut şi dozatoare de
băuturi.
24 Prosoape din material textil; prosoape de
microfibră; lenjerie de baie, cu excepţia
îmbrăcămintei; huse pentru biliard; steaguri,
care nu sunt confecţionate din hârtie.
25 Îmbrăcăminte pentru biciclişti, în special
pantaloni pentru ciclism, tricouri pentru
ciclism, colanţi pentru ciclism, costume pentru
ciclism, mănuşi pentru ciclism,pelerine de
ploaie pentru ciclism,lenjerie de corp pentru
ciclism pantaloni mulaţi; încălţăminte pentru
ciclism, galoşi pentru ciclism, articole de
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îmbrăcăminte sport, în special haine pentru
alergat, jachete pentru alergat, veste pentru
alergat, cămăşi pentru alergat, pantaloni scurţi
pentru alergat, şosete pentru alergat, lenjerie
pentru sport, costume de baie, lenjerie de corp
pentru sport, costume pentru sport, pantaloni
pentru sport, jachete pentru sport, haine pentru
sport, impermeabile, jachete, jachete de iarnă,
jachete cu jachete pentru orice tip de vreme,
geci, jachete pentru exterior îmbrăcăminte
sport din materiale Soft Shell, paltoane,
jachete de club, cămăşi tricouri, pulovere,
îmbrăcăminte sport din lână, jerseuri, pantofi
de sport, în specia pentru alergare, ciclism,
fotbal, sporturi în aer liber, tenis, sporturi de
interior baschet, golf, drumeţii montane,
drumeţii; tălpi interioare; eşarfe; cravate
acoperăminte pentru cap, în special bandane,
banderole, şepci, pălării, şepci de baseball;
crampoane pentru ghete de fotbal;
încălţăminte cu talpă anti alunecare.
27 Covoare, în special covoare pentru
gimnastică.
28 Articole de protecţie pentru corp pentru
biciclişti; articole de gimnastică şi sportive
care nu sunt incluse în alte clase, în special
mingi, gantere, greutăţi, banc pentru greutăţi,
corzi, formatori pentru picior, echipament
pentru antrenarea echilibrului, echipamente
pentru aruncare, Frisbees, trambulină, beţe
pentru mers şi drumeţii, inclusiv accesorii
pentru aceste produse; patine pentru interior,
patine cu rotile, role, patine, sănii, rachete
pentru sport; echipamente pentru exerciţi
fizice, biciclete pentru exerciţiu, benzi de
alergare, aparaturi de vâslit, scutere
skateboard-uri, placi pentru valuri, schiuri,
legături pentru schi, screpere pentru schiuri,
ceară pentru schiuri, huse unice pentru schiuri,
margini pentru schiuri, plac de surf, beţe
pentru schiuri, protectoare pentru fluierul
piciorului, pungi cu bile mănuşi, suporturi de

protecţie pentru sportivi; echipamente de
gimnastică, în special bastoane speciale pentru
antrenament, benzi elastice acţionate manual
pentru exerciţii fizice, echipament de sport
sub formă de tuburi, mărgele şi scule de mână
şi echipament pentru acestea; planşe cu rotile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06211
(151) 03.09.2013
(732) CALM PROFESSIONAL S.R.L.,

Str. Theodor Speranţia nr. 98, bl. S28,
sc. B, ap. 49, sector 3, 030932,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Paradisul Dulce

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:080107; 270501;

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,
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gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; în special comerţ şi comerţ on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06212
(151) 03.09.2013
(732) S.C. CUSTODY SECURITY S.R.L.,

Aleea Metalurgiştilor nr. 5, bl. 53A,
sc. A, et. 4, ap. 17, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CUSTODY SECURITY

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.
38 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţie; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06213
(151) 03.09.2013
(732) SOFARIU ANDREI CRISTIAN,

Valea Oltului nr. 18, bl. A31, sc. D,
ap. 49, sector 6, 061975, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNTAR-UNIUNEA NATIONALA A
TRADUCATORILOR AUTORIZATI DIN
ROMANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; traducere, servicii de
interpretariat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06221
(151) 03.09.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

HILL & VALLEY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Lichide de vulcanizare, preparate lichide
pentru înăsprirea cauciucului; compoziţii
pentru repararea pneurilor; produse pentru
lipirea anvelopelor; compoziţii pentru
repararea camerelor de aer ale anvelopelor.
3 Produse de curăţare şi îngrijire pentru
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biciclete; preparate pentru îngrijirea
produselor de protecţie a capului. 
4 Uleiuri, unsori pentru biciclete, în special
spray pentru lanţ, produse de îngrijire şi
lubrifianţi. 
6 Încuietori din metal, în special lacăte,
încuietori şi zăvoare pentru biciclete
dispozitive anti-furt pentru biciclete, în special
încuietori cu cablu şi cu lanţ.
8 Scule pentru biciclete; scule mecanice şi
instrumente (acţionate manual) pentru
biciclete.
9 Compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, software (de
navigaţie) pentru computer; căşti de protecţie
pentru sport, în special pentru biciclişti;
ochelari (optică); ochelari antiorbire; tocuri
pentru ochelari, rame de ochelari, lentile
pentru ochelari; ochelari de soare; ochelari de
protecţie pentru sport; ergometre; dispozitive
GPS (Sisteme de Poziţionare Globală);
altimetre busole direcţionale; dispozitive
pentru încheietura mâinii folosite pentru
măsurarea sau/şi înregistrarea (altele decât
cele cu scop medical) diferitor parametrii
fiziologici sau a altor tipuri de parametrii, în
special a presiuni arteriale, respiraţiei,
temperaturii corpului, conductivităţii pielii,
glicemiei, a acidului lactic şi pentru măsurarea
şi/sau înregistrarea timpului, vitezei
acceleraţiei, altitudinii, temperaturii mediului,
umidităţii şi purităţii; aparate de captare a
datelor; aparate electronice pentru detectarea
datelor, pentru furnizarea de instrucţiuni de
antrenament şi pentru arătarea datelor obţinute
în timpul exerciţiilor; interfeţe (informatică) şi
software pentru computer pentru produsele
menţionate anterior; tahometre; îmbrăcăminte
de protecţie contra accidentelor; radio pentru
biciclete; boxe pentru biciclete; computere
pentru biciclete; costume pentru scufundări;
aparate de respirat pentru înot subacvatic;

căşti; dopuri de urechi pentru scafandri;
fluiere de semnalizare şosete încălzite electric;
cântare; lunete; îmbrăcăminte de protecţie
alimentatoare pentru acumulatoare şi
acumulatoare pentru lămpi.
10 Articole ortopedice, în special suporturi în
formă de arc pentru pantofi, bandaje
ortopedice; aparate pentru măsurarea tensiunii
arteriale; aparate pentru măsurarea pulsului.
11 Aparate şi dispozitive pentru iluminat,
lămpi, lumini (faruri), în special pentru
biciclete; lămpi cu baterii, lămpi cu halogen
(lămpi pentru faţă şi spate) cu dispozitive de
susţinere, luminători pe bază de LED-uri
pentru biciclete; becuri de iluminat, electrice
pentru biciclete; reflectoare pentru biciclete;
dozatoare portabile pentru băuturi.
12 Biciclete, părţi şi accesorii pentru biciclete,
în măsura în care sunt incluse în clasa 12, în
special plase pentru biciclete, plase pentru
bagaje, inele de curăţare a butucilor, coşuri,
huse pentru şa, coarne, scaune pentru copii,
şei postamente pentru şa, flip-off-uri, lanţuri
pentru roţi, rulmenţi pentru pedale şi piese de
schimb, oglinzi, spiţe, lanţuri, apărători pentru
lanţuri, verigi pentru lanţuri, dispozitive de
adjustare a tensiunii lanţurilor, cadre
protectoare, lanţuri pentru viteze, pedale,
cârlige şi curele pentru pedale, reflectoare,
butuci şi piese de schimb, suporturi pentru
sticle pentru a fi ataşate la biciclete, rulmeţi
interni, accesorii pentru lanţurile pentru roţi şi
piese de schimb, frâne, părţi pentru frâne şi
piese de schimb, cabluri Bowden, cabluri
interne, cabluri de schimbare, jante,
protectoare pentru roţi, elice, furci, furci de
primăvară, elemente de primăvară, unităţi de
control, ghidoane şi ataşamente pentru ghidon,
mânere auxiliare pentru ghidon, claxoane,
mânere, coşuri de sârmă, suporturi,
stabilizatori, portbagaje, pompe de biciclete şi
piese de schimb, anvelope, camere de aer,
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supape, banda RIM, variatoare de lanţ, saboţi
faţă, roţi dinţate, angrenaje, pârghii
protectoare de schimbare a vitezei, benzi de
ghidon şi de oprire, remorci, bare tandem,
rame, curele pentru bagaje, kituri de reparaţii,
dinamuri, huse pentru biciclete, suporturi de
perete pentru biciclete; angrenaje pentru
biciclete; vehicule cu o roată; biciclete
electrice.
14 Ceasuri electrice, ceasuri de mână şi
ceasuri de buzunar; instrumente cronometrice,
în special pentru scopuri sportive şi de
agrement.
16 Materiale tipărite, în special cărţi, reviste
(periodice), carduri pentru biciclişti.
18 Genţi pentru sport; rucsacuri; genţi de
scule pentru şa; genţi pentru plajă; genţi legate
în jurul taliei; borsete; genţi pentru
încălţăminte.
20 Încuietori din material plastic, în special
lacăte, încuietori şi zăvoare pentru biciclete
21 Sticle, termosuri, recipiente pentru băut,
sisteme de hidratare, constând dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză;
rezervoare de băut pentru sisteme de hidratare,
constând dintr-un rezervor de băut, un tub de
băut şi o duză; duze şi conectori pentru
sisteme de hidratare compuse dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză;
sticle vândute goale; flacoane de băut pentru
călători; dozatoare portabile pentru băuturi;
sticle de plastic vândute goale; sticle pentru
sport vândute goale; sticle cu storcător
(squeeze bottles) vândute goale; sticle având
muştiucuri; sticle având muştiucuri acţionate
prin muşcare; piese pentru oricare dintre
sticlele menţionate anterior; vase de băut şi
ambalaj izolat termic, recipiente stil borsetă şi
rucsac pentru vase de băut şi dozatoare de
băuturi.
24 Prosoape din material textil; prosoape de
microfibră; lenjerie de baie, cu excepţia

îmbrăcămintei; huse pentru biliard; steaguri,
care nu sunt confecţionate din hârtie.
25 Îmbrăcăminte pentru biciclişti, în special
pantaloni pentru ciclism, tricouri pentru
ciclism, colanţi pentru ciclism, costume pentru
ciclism, mănuşi pentru ciclism,pelerine de
ploaie pentru ciclism,lenjerie de corp pentru
ciclism pantaloni mulaţi; încălţăminte pentru
ciclism, galoşi pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte sport, în special haine pentru
alergat, jachete pentru alergat, veste pentru
alergat, cămăşi pentru alergat, pantaloni scurţi
pentru alergat, şosete pentru alergat, lenjerie
pentru sport, costume de baie, lenjerie de corp
pentru sport, costume pentru sport, pantaloni
pentru sport, jachete pentru sport, haine pentru
sport, impermeabile, jachete, jachete de iarnă,
jachete cu jachete pentru orice tip de vreme,
geci, jachete pentru exterior îmbrăcăminte
sport din materiale Soft Shell, paltoane,
jachete de club, cămăşi tricouri, pulovere,
îmbrăcăminte sport din lână, jerseuri, pantofi
de sport, în specia pentru alergare, ciclism,
fotbal, sporturi în aer liber, tenis, sporturi de
interior baschet, golf, drumeţii montane,
drumeţii; tălpi interioare; eşarfe; cravate
acoperăminte pentru cap, în special bandane,
banderole, şepci, pălării, şepci de baseball;
crampoane pentru ghete de fotbal;
încălţăminte cu talpă anti alunecare.
27 Covoare, în special covoare pentru
gimnastică.
28 Articole de protecţie pentru corp pentru
biciclişti; articole de gimnastică şi sportive
care nu sunt incluse în alte clase, în special
mingi, gantere, greutăţi, banc pentru greutăţi,
corzi, formatori pentru picior, echipament
pentru antrenarea echilibrului, echipamente
pentru aruncare, Frisbees, trambulină, beţe
pentru mers şi drumeţii, inclusiv accesorii
pentru aceste produse; patine pentru interior,
patine cu rotile, role, patine, sănii, rachete
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pentru sport; echipamente pentru exerciţi
fizice, biciclete pentru exerciţiu, benzi de
alergare, aparaturi de vâslit, scutere
skateboard-uri, placi pentru valuri, schiuri,
legături pentru schi, screpere pentru schiuri,
ceară pentru schiuri, huse unice pentru schiuri,
margini pentru schiuri, plac de surf, beţe
pentru schiuri, protectoare pentru fluierul
piciorului, pungi cu bile mănuşi, suporturi de
protecţie pentru sportivi; echipamente de
gimnastică, în special bastoane speciale pentru
antrenament, benzi elastice acţionate manual
pentru exerciţii fizice, echipament de sport
sub formă de tuburi, mărgele şi scule de mână
şi echipament pentru acestea; planşe cu rotile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06222
(151) 03.09.2013
(732) A S O C I A T I A  E D U C A T I E

P R E U N I V E R S I T A R A ,  S t r .
Porumbacu nr. 13, bl. 86, sc. 2, et. 6,
ap. 88, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BESTEdu

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  

(531) Clasificare Viena:020123; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06223
(151) 03.09.2013
(732) S.C. DINADI S.R.L., Str. Crestei nr.

4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Conacul Boierului
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06224
(151) 03.09.2013
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil

Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

SPECIALIST IN INGRIJIREA
BARBATULUI MODERN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; săpunuri medicinale; produse
pentru curăţare; produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale; deodorante şi antiperspirante;
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preparate de îngrijire a părului sampoane şi
balsamuri; coloranţi de păr; produse pentru
coafarea părului (hair styling aroducts);
preparate de toaletă nemedicinale; preparate
pentru baie şi duş; preparate pentru îngrijirea
pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele;
produse pentru bărbierit produse pre-bărbierit
şi produse după bărbierit; colonie; preparate
pentru depilare preparate bronzante şi
preparate de protecţie solară; cosmetice;
produse pentru machiaj şi produse pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate de îngrijire a buzelor; pudră
de talc; vată pentru scopuri cosmetice;
beţişoare cu vată pentru scopuri cosmetice;
batistuţe (tissues), tampoane (pads) sau
şervetele (wipes) impregnate sau pre-umezite
cu loţiuni pentru curăţare personală/igienă
intimă sau loţiuni cosmetice măşti de
frumuseţe, pachete faciale (facial packs).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06225
(151) 03.09.2013
(732) DUMITRACHE MIRUNA IRINA,

Str. Gura Vadului nr. 6, bl. G21-22,
ap. 54, sc. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Roger Lacroix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06226
(151) 03.09.2013
(732) DUMITRACHE MIRUNA IRINA,

Str. Gura Vadului nr. 6, bl. G21-22,
ap. 54, sc. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Della Rossa

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


