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Cereri M|rci publicate în data de 11.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07742
04.11.2013 S.C. SPEED ESCORT TEAM

S.R.L.
SPEED ESCORT TEAM PAZ{ ÔI
PROTECÚIE

2 M 2013
07862

04.11.2013 S.C. MEDICARE
INTERNATIONAL S.R.L.

Verdant Isle Dental Clinic

3 M 2013
07902

04.11.2013 S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. OraÕul recicl|rii

4 M 2013
07903

04.11.2013 S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. R-ECO

5 M 2013
07904

04.11.2013 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L. TEHNIC MEDIA

6 M 2013
07905

04.11.2013 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L. KHT Know-How Transfer Forum

7 M 2013
07906

04.11.2013 S.C. TERAPLAST S.A. TERAPLAST since 1896

8 M 2013
07907

04.11.2013 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L. Belt Mondo

9 M 2013
07908

04.11.2013 S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L. Andreas

10 M 2013
07909

04.11.2013 STANCIU DANIELA - C{TALINA Aventura Dezvolt|rii

11 M 2013
07910

04.11.2013 S.C. MAURER IMOBILIARE
SIBIU S.R.L.

Sibiugarden. BY MAURER
IMOBILIARE

12 M 2013
07911

04.11.2013 S.C. MISTI IMOBILIARE S.R.L. BERE VLAD TEPES

13 M 2013
07912

04.11.2013 S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L. PIZZA ITALIA

14 M 2013
07913

04.11.2013 S.C. DR. RADUT CONSULTING
S.R.L.

We make the best even better!

15 M 2013
07914

04.11.2013 S.C. TRANSILVANIA TATTOO
S.R.L.

SBS SIBIU BIKE SHOW

16 M 2013
07915

04.11.2013 S.C. CARAPRODVIN S.R.L. PELINITA

17 M 2013
07916

04.11.2013 ASOCIATIA INFOMEDIA TRUST VOCEA TRANSILVANIEI

18 M 2013
07917

04.11.2013 S.C. ATAC GUARD PROTECT
S.R.L.

AG&P PAZ{ PROTECÚIE
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19 M 2013
07918

04.11.2013 COTEÚ IVONA ELENA Belladonna PORTOFINO

20 M 2013
07919

04.11.2013 S.C. VOLTA GRUP S.R.L. VOLTA

21 M 2013
07920

04.11.2013 S.C. MEDIA CBS S.R.L. RAPORTUL ANUAL AL CLUBULUI
ROMANIA-THINK TANK

22 M 2013
07921

04.11.2013 S.C. COFET{RIA ANDALUSIA
S.R.L.

COFETARIA Andalusia
www.cofetariaandalusia.ro

23 M 2013
07922

04.11.2013 S.C. GRAND BAZAR STOCK
HOUSE CONCEPT S.R.L.

stockhouse CHILIPIR DE CHILIPIR

24 M 2013
07923

04.11.2013 MAGIC NAILS S.R.L. Magic Nails

25 M 2013
07924

04.11.2013 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ministerulfaptelorbune.ro

26 M 2013
07925

04.11.2013 S.C. DINRA PARTNERS S.R.L. Libelula vesela

27 M 2013
07926

04.11.2013 CHITESCU BOGDAN STEFAN BRIGADA DIVERSE

28 M 2013
07933

04.11.2013 TURCANU RADU COSTIN ROMDESIGN

29 M 2013
07934

04.11.2013 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. Valea Izvoarelor DIN GRIJ{
PENTRU SENIORI

30 M 2013
07935

04.11.2013 S.C. DACRIS COM'94 S.R.L. X-CLEAN

31 M 2013
07936

04.11.2013 S.C. PAMBAC S.A. PambacCaffe-Patiserie. Cofet|rie.
Gust si Fantezie!

32 M 2013
07937

04.11.2013 VILCOMEX PROIECT S.R.L. ZEN GYM

33 M 2013
07938

04.11.2013 S.C. NATANAEL INDUSTRIES
S.R.L.

NATANAEL

34 M 2013
07939

04.11.2013 S.C. RADIO XXI S.R.L. PatruLa21

35 M 2013
07940

04.11.2013 KAMARIDIS STEEL LIMITED TOPANEL PANOURI
TERMOIZOLANTE

36 M 2013
07941

04.11.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Black Friday toata saptamana
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37 M 2013
07942

04.11.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Black Friday la Orange

38 M 2013
07943

04.11.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Black Friday în fiecare zi

39 M 2013
07944

04.11.2013 COMBINATUL FONDULUI
PLASTIC

ACUARELA COLIBRI

40 M 2013
07945

04.11.2013 COMBINATUL FONDULUI
PLASTIC

CFP ACUARELA PICTOR

41 M 2013
07946

04.11.2013 COMBINATUL FONDULUI
PLASTIC

CFP

42 M 2013
07947

04.11.2013 S.C. KI LIFE NATURAL S.R.L. Ki-Life Natural

43 M 2013
07948

04.11.2013 S.C. KI LIFE NATURAL S.R.L. Ronatura

44 M 2013
07949

04.11.2013 S.C. FAVISAN S.R.L. PICIOARE OBOSITE
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(210) M 2013 07742
(151) 04.11.2013
(732) S.C. SPEED ESCORT TEAM

S.R.L., Str. Bucureşti nr. 19, birou 4,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                 

SPEED ESCORT TEAM PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
galben

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
240109; 290114;  

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

37 Instalări şi service pentru instalaţii şi
alarme.
38 Monitorizare pentru intervenţie sisteme de
alarmare. 
39 Transport securizat pentru servicii şi
bunuri. 
45 Servicii de pază şi protecţie pentru bunuri
şi indivizi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07862
(151) 04.11.2013
(732) S . C .  M E D I C A R E

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Partizanilor nr. 100, judeţul Cluj,
400240, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)
           

Verdant Isle Dental Clinic

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050521; 270525;

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

clase:
44 Servicii stomatologice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07938
(151) 04.11.2013
(732) S.C. NATANAEL INDUSTRIES

S.R.L., Str. Lipoveni nr. 10, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)
           

NATANAEL

(591) Culori revendicate:portocaliu închis
(531) Clasificare Viena:260418; 290112; 
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07902
(151) 04.11.2013
(732) S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A.,

B-dul 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, et. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                       

Oraşul reciclării

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, albastru, gri, galben

(531) Clasificare Viena:070101; 190303;
190701; 290113; 290115;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încalţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07926
(151) 04.11.2013
(732) CHITESCU BOGDAN STEFAN,

Calea Aurel Vlaicu, bl. Z27, sc. D, et.
5, ap. 14, , ARAD ROMANIA 

(540)

BRIGADA DIVERSE
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(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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07903
(151) 04.11.2013
(732) S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A.,

B-dul 1 Mai nr. 51-55, Pavilion
Administrativ, et. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

R-ECO

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(pantone 534 C)

(531) Clasificare Viena:040504; 040514;
290113;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,

aeriană sau navală.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încalţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07939
(151) 04.11.2013
(732) S.C. RADIO XXI S.R.L., Str. Horia

Măcelariu 36-38, sector 1, 013937,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)
                 

PatruLa21
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(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii, expunere de produse, promovare şi
ofertă de produse şi/sau de servicii, activităţi
de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; oferta de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07904
(151) 04.11.2013
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.

Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

TEHNIC MEDIA

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
gri

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
270509; 290114;  

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

16 Produse de hârtie şi carton imprimate;
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri, manual.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, tratamentul
textelor - redactare, editare.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare online.
42 Servicii în domeniile stiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; design -
creaţie şi grafică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07940
(151) 04.11.2013
(732) KAMARIDIS STEEL LIMITED,

Kefallinias 3, Agios Athanasios,, PC
4107, LIMASSOL CIPRU 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
           

TOPANEL PANOURI
TERMOIZOLANTE

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, gri
(531) Clasificare Viena:260407; 270508;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07914
(151) 04.11.2013
(732) S.C. TRANSILVANIA TATTOO

S.R.L., Str. Dinamului nr. 3, Judeţul
Sibiu, 550235, SIBIU ROMANIA 

(540)
            

SBS SIBIU BIKE SHOW

(531) Clasificare Viena:180105; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
concertelor; servicii de camping (amuzament).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07905
(151) 04.11.2013
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.

Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
          

KHT Know-How Transfer Forum

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben,
albastru-petrol

(531) Clasificare Viena:020101; 020923;
260418; 270508; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, tratamentul
textelor - redactare, editare.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare online.
42 Servicii în domeniile stiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07915
(151) 04.11.2013
(732) S.C. CARAPRODVIN S.R.L.,

Judeţul Vrancea, 627405, COM.
VARTESCOIU ROMANIA 

(540)

PELINITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07916
(151) 04.11.2013
(732) ASO CI ATIA INFOMEDIA

TRUST, Str. Mihai Viteazul nr. 16,
judeţul Satu Mare, 440030, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

VOCEA TRANSILVANIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07907
(151) 04.11.2013
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr.1, bl. M21, sc. 3, et.
9, ap. 187, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
          

Belt Mondo

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07934
(151) 04.11.2013
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, judeţul Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R E Ş
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Valea Izvoarelor DIN GRIJĂ PENTRU
SENIORI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; închirieri de spaţii de
cazare temporară; cămine de bătrâni; case de
pensionari pentru persoane în vârstă; furnizare
de unităţi specializate de asistenţă socială
(servicii de găzduire temporară).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07917
(151) 04.11.2013
(732) S.C. ATAC GUARD PROTECT

S.R.L., Str. Abatorului nr. 1 bis,
jude ţul  Teleorman,  140106,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)
                 

AG&P PAZĂ PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena:240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securizare;
activităţi de investigaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07906
(151) 04.11.2013
(732) S.C. TERAPLAST S.A., 'PARCUL

INDUSTRIAL TERAPLAST'
amplasat in extravilanul mun. Bistrita,
DN 15A, km 45+500, jud. Bistrita
Nasaud, , BISTRITA ROMANIA 

(540)

TERAPLAST since 1896

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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(531) Clasificare Viena:260303; 260306;
270502; 290112;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 07908
(151) 04.11.2013
(732) S.C. SEQUOIA IMPACT S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr.1, bl. M21, sc. 3, et.
9, ap. 187, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

Andreas

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07909
(151) 04.11.2013
(732) S T A N C I U  D A N I E L A  -

CĂTALINA, Calea Văcăreşti nr. 320,
bl. 8D, sc. A, et. 6, ap. 27, sector 4,
040066, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aventura Dezvoltării

(591) Culori revendicate:galbe, albastru
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(531) Clasificare Viena:010104; 010113;
270508; 290112;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07941
(151) 04.11.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Black Friday toata saptamana

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru

procesarea, jurnalizarea,  stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate fotografice; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
aparate, instrumente şi echipamente pentru
prelucrarea imaginilor; aparate pentru citirea
şi scanarea de coduri de bare; aparate şi
instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
software de calculator; discuri, casete şi fire
ca suporturi şi medii de transmisie magnetice
pentru date; plăci imprimate de circuite;
cartele magnetice goale şi preînregistrate;
cartele de date; carduri de memorie; fise
" i n t e l i g e n t e " ;  c a r t e l e  c o n ţ i n â n d
microprocesoare; cartele cu circuite integrate,
aşa-numitele;cartele electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele
telefonice cu credit; carduri de credit; cărţi de
debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
CD-ROM-uri; purtătoare de date magnetice,
digitale şi optice; mijloace de înregistrare şi
stocare de date magnetice, digitale şi optice şi
suporturi de stocare (goale şi preînregistrate);
memorie flash USB; software de calculator
furnizat prin Internet; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
Internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
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permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând căutarea şi
recuperarea de date; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de jocuri de
calculator; fişiere de muzică descărcabile;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; player portabil multimedia;
fotografii, gravuri, servicii grafice, fişiere de
imagine, sunete, folii, programe video şi audio
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date computerizate sau de pe Internet sau
alte website-uri de Internet; aparatură şi
instrumente pentru monitorizarea de la
distanţă; software de calculator utilizat la
monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţie şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; fire şi cabluri
electrice; cabluri cu fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme de
telecomunicaţii şi servicii de instalaţii;
terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; echipamente pentru semnal de
intrare pentru telecomunicaţii, stocare,
conversie şi prelucrare a informaţiilor;
echipamente telefonice; echipament pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, pentru
mâini libere sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; aparate şi instrumente pentru recepţia
alfanumerică, recepţia alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; telecopiatoare; asistenţi
digitali  personali  (PDA); agende
organizatoare electronice; agende electronice;

tablete electronice; unităţi electronice manuale
pentru recepţia, depozitarea şi/sau transmisia
fără fir de date şi mesaje; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; accesorii pentru telefoane şi
microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcătoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat în maşină; suporturi de telefoane
pentru autovehicule; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; centuripentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii, celule;
microprocesoare; tastaturi; modemuri; maşini
de calcul; ecrane de afişare; sisteme
electronice GPS; aparate ş instrumente
electronice pentru navigaţie, localizare şi
poziţionare; aparate şi instrumente de
monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente
radioelectrice; aparate şi instrumente electrice
de control, testare (altele decât cele pentru
testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice: filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice destinate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; elemente şi părţi componente
pentru toate produsele menţionate mai sus.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzare şi
promoţii de vânzare.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie de
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mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poşta electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
expediere a mesajelor electronice; servicii de
i n f o r m a ţ i i  o n - l i n e  î n  d o me n i u l
telecomunicaţiilor; servicii de schimb de date;
transfer de date prin telecomunicaţii;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
comunicaţii prin satelit; servicii de
externalizare; difuzare sau transmisie de
programe radio sau de televiziune şi de filme,
programe pentru comerţ prin televiziune şi pe
bază de web; servicii de videotext, teletext şi
videotext interactiv; difuzare şi livrare de
conţinut multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in ţe;  servic i i  de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini de web), programe de
calculator şi alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de
conexiune pentru telecomunicaţii prin internet
sau prin baze de date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii);
organizare şi exploatare de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizare de acces la pagini web cu
muzică digitală pe internet; furnizarea
accesului la un site web cu conţinut MP3 de
pe internet; furnizare de muzică digitală prin
mijloace de telecomunicaţii; furnizare de timp
de acces la infrastructuri de telecomunicaţie la
terţi operatori; operare şi furnizare de motoare
de căutare; servicii de accesare în domeniul
telecomunicaţiilor; transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin calculator; agenţii de informaţii;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre

închiriere de aparate, instrumente, instalaţii
sau componente utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; furnizare de
acces la o reţea electronică on-line pentru
obţinere de informaţii; leasing de timp de
acces la o bază de date computerizată; leasing
de timp de acces la un buletin de informaţii pe
calculator şi la liste de mesaje şi la reţele de
calculator; servicii prestate de un furnizor de
servicii de internet (ISP); servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul celor menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07918
(151) 04.11.2013
(732) COTEŢ IVONA ELENA, Str. Eugen

Brote nr. 6, Judeţul Cluj, 400075,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
           

Belladonna PORTOFINO

(591) Culori revendicate:auriu, negru, gri
închis, alb

(531) Clasificare Viena:250119; 270511;
270524; 290115;  

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

14 Amulete (bijuterii), cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii),
cutii pentru ceasuri (prezentare), lanţuri
(bijuterii), lanţuri de ceas, talismane
(bijuterii), ace de cravată, cutii de ceasuri,
ceasuri, ceasuri de comandă (ceasuri
principale), suvenire din cupru, butoni, cercei,
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figurine (statuete) din metale preţioase, fire de
aur (bijuterii), aur brut sau semifabricat,
ceasuri de mână (ceasornicărie), ornamente de
pălării din metale preţioase, lingouri metale
preţioase, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie (bijuterii flase),
inele de chei (brelocuri), medalioane
(bijuterii), lănţişoare (bijuterii), agrafe
decorative, ornamente (bijuterii), perle
(bijuterii), agrafe (bijuterii), platină (metal),
metale preţioase, brute sau semifabricate,
pietre preţioase, rodiu, inele (bijuterii), pietre
semi-preţioase, fire de argint, argint, brut sau
semifabricat, arcuri de ceas, fibre din argint
(fir de argint), statuete din metal preţios,
curele pentru ceasuri de mână, fire din metale
preţioase (bijuterii), suvenire din cupru, curele
de ceasuri, cristale de ceasuri, geamuri de
ceas, arcuri de ceas, lucrări de artă din metale
preţioase, ceasuri de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07910
(151) 04.11.2013
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

SIBIU S.R.L., Sat Nou Săsesc, nr. 12,
camera 1, Judeţul Sibiu, , COMUNA
LASLEA 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)
            

Sibiugarden. BY MAURER
IMOBILIARE

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben, portocaliu, maro

(531) Clasificare Viena:260101; 270515;
290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07942
(151) 04.11.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Black Friday la Orange

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea,  jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate fotografice; aparate,
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instrumente şi echipamente fotografice;
aparate, instrumente şi echipamente pentru
prelucrarea imaginilor; aparate pentru citirea
şi scanarea de coduri de bare; aparate şi
instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
software de calculator; discuri, casete şi fire
ca suporturi şi medii de transmisie magnetice
pentru date; plăci imprimate de circuite;
cartele magnetice goale şi preînregistrate;
cartele de date; carduri de memorie; fise
" i n t e l i g e n t e " ;  c a r t e l e  c o n ţ i n â n d
microprocesoare; cartele cu circuite integrate,
aşa-numitele;cartele electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele
telefonice cu credit; carduri de credit; cărţi de
debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
CD-ROM-uri; purtătoare de date magnetice,
digitale şi optice; mijloace de înregistrare şi
stocare de date magnetice, digitale şi optice şi
suporturi de stocare (goale şi preînregistrate);
memorie flash USB; software de calculator
furnizat prin Internet; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
Internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând căutarea şi
recuperarea de date; software de calculator

pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de jocuri de
calculator; fişiere de muzică descărcabile;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; player portabil multimedia;
fotografii, gravuri, servicii grafice, fişiere de
imagine, sunete, folii, programe video şi audio
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date computerizate sau de pe Internet sau
alte website-uri de Internet; aparatură şi
instrumente pentru monitorizarea de la
distanţă; software de calculator utilizat la
monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţie şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; fire şi cabluri
electrice; cabluri cu fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme de
telecomunicaţii şi servicii de instalaţii;
terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; echipamente pentru semnal de
intrare pentru telecomunicaţii, stocare,
conversie şi prelucrare a informaţiilor;
echipamente telefonice; echipament pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, pentru
mâini libere sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; aparate şi instrumente pentru recepţia
alfanumerică, recepţia alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; telecopiatoare; asistenţi
digitali  personali  (PDA); agende
organizatoare electronice; agende electronice;
tablete electronice; unităţi electronice manuale
pentru recepţia, depozitarea şi/sau transmisia
fără fir de date şi mesaje; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; accesorii pentru telefoane şi
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microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcătoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat în maşină; suporturi de telefoane
pentru autovehicule; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; centuripentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii, celule;
microprocesoare; tastaturi; modemuri; maşini
de calcul; ecrane de afişare; sisteme
electronice GPS; aparate ş instrumente
electronice pentru navigaţie, localizare şi
poziţionare; aparate şi instrumente de
monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente
radioelectrice; aparate şi instrumente electrice
de control, testare (altele decât cele pentru
testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice: filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice destinate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; elemente şi părţi componente
pentru toate produsele menţionate mai sus.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzare şi
promoţii de vânzare.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie de
mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poşta electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
expediere a mesajelor electronice; servicii de

i n fo r ma ţ i i  o n - l i n e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii de schimb de date;
transfer de date prin telecomunicaţii;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
comunicaţii prin satelit; servicii de
externalizare; difuzare sau transmisie de
programe radio sau de televiziune şi de filme,
programe pentru comerţ prin televiziune şi pe
bază de web; servicii de videotext, teletext şi
videotext interactiv; difuzare şi livrare de
conţinut multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in ţe;  se rv ic i i  de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini de web), programe de
calculator şi alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de
conexiune pentru telecomunicaţii prin internet
sau prin baze de date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii);
organizare şi exploatare de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizare de acces la pagini web cu
muzică digitală pe internet; furnizarea
accesului la un site web cu conţinut MP3 de
pe internet; furnizare de muzică digitală prin
mijloace de telecomunicaţii; furnizare de timp
de acces la infrastructuri de telecomunicaţie la
terţi operatori; operare şi furnizare de motoare
de căutare; servicii de accesare în domeniul
telecomunicaţiilor; transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin calculator; agenţii de informaţii;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre
închiriere de aparate, instrumente, instalaţii
sau componente utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; furnizare de
acces la o reţea electronică on-line pentru
obţinere de informaţii; leasing de timp de
acces la o bază de date computerizată; leasing
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de timp de acces la un buletin de informaţii pe
calculator şi la liste de mesaje şi la reţele de
calculator; servicii prestate de un furnizor de
servicii de internet (ISP); servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul celor menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07911
(151) 04.11.2013
(732) S.C. MISTI IMOBILIARE S.R.L.,

Str. Lt. Stancu Ion nr. 35C, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

BERE VLAD TEPES

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07943
(151) 04.11.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Black Friday în fiecare zi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea,  jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate fotografice; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
aparate, instrumente şi echipamente pentru
prelucrarea imaginilor; aparate pentru citirea
şi scanarea de coduri de bare; aparate şi
instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
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software de calculator; discuri, casete şi fire
ca suporturi şi medii de transmisie magnetice
pentru date; plăci imprimate de circuite;
cartele magnetice goale şi preînregistrate;
cartele de date; carduri de memorie; fise
" i n t e l i g e n t e " ;  c a r t e l e  c o n ţ i n â n d
microprocesoare; cartele cu circuite integrate,
aşa-numitele;cartele electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele
telefonice cu credit; carduri de credit; cărţi de
debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
CD-ROM-uri; purtătoare de date magnetice,
digitale şi optice; mijloace de înregistrare şi
stocare de date magnetice, digitale şi optice şi
suporturi de stocare (goale şi preînregistrate);
memorie flash USB; software de calculator
furnizat prin Internet; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
Internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând căutarea şi
recuperarea de date; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de jocuri de
calculator; fişiere de muzică descărcabile;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; player portabil multimedia;
fotografii, gravuri, servicii grafice, fişiere de
imagine, sunete, folii, programe video şi audio
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date computerizate sau de pe Internet sau
alte website-uri de Internet; aparatură şi
instrumente pentru monitorizarea de la

distanţă; software de calculator utilizat la
monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţie şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; fire şi cabluri
electrice; cabluri cu fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme de
telecomunicaţii şi servicii de instalaţii;
terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; echipamente pentru semnal de
intrare pentru telecomunicaţii, stocare,
conversie şi prelucrare a informaţiilor;
echipamente telefonice; echipament pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, pentru
mâini libere sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; aparate şi instrumente pentru recepţia
alfanumerică, recepţia alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; telecopiatoare; asistenţi
digitali  personali  (PDA); agende
organizatoare electronice; agende electronice;
tablete electronice; unităţi electronice manuale
pentru recepţia, depozitarea şi/sau transmisia
fără fir de date şi mesaje; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; accesorii pentru telefoane şi
microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcătoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat în maşină; suporturi de telefoane
pentru autovehicule; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; centuripentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii, celule;
microprocesoare; tastaturi; modemuri; maşini
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de calcul; ecrane de afişare; sisteme
electronice GPS; aparate ş instrumente
electronice pentru navigaţie, localizare şi
poziţionare; aparate şi instrumente de
monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente
radioelectrice; aparate şi instrumente electrice
de control, testare (altele decât cele pentru
testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice: filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice destinate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; elemente şi părţi componente
pentru toate produsele menţionate mai sus.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; vânzare şi
promoţii de vânzare.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie de
mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poşta electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
expediere a mesajelor electronice; servicii de
i n fo r ma ţ i i  o n - l i n e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii de schimb de date;
transfer de date prin telecomunicaţii;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
comunicaţii prin satelit; servicii de
externalizare; difuzare sau transmisie de
programe radio sau de televiziune şi de filme,
programe pentru comerţ prin televiziune şi pe
bază de web; servicii de videotext, teletext şi
videotext interactiv; difuzare şi livrare de
conţinut multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii

de  v ideo-confer in ţe;  servic i i  de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv pagini de web), programe de
calculator şi alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de
conexiune pentru telecomunicaţii prin internet
sau prin baze de date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii);
organizare şi exploatare de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizare de acces la pagini web cu
muzică digitală pe internet; furnizarea
accesului la un site web cu conţinut MP3 de
pe internet; furnizare de muzică digitală prin
mijloace de telecomunicaţii; furnizare de timp
de acces la infrastructuri de telecomunicaţie la
terţi operatori; operare şi furnizare de motoare
de căutare; servicii de accesare în domeniul
telecomunicaţiilor; transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin calculator; agenţii de informaţii;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre
închiriere de aparate, instrumente, instalaţii
sau componente utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; furnizare de
acces la o reţea electronică on-line pentru
obţinere de informaţii; leasing de timp de
acces la o bază de date computerizată; leasing
de timp de acces la un buletin de informaţii pe
calculator şi la liste de mesaje şi la reţele de
calculator; servicii prestate de un furnizor de
servicii de internet (ISP); servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul celor menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07919
(151) 04.11.2013
(732) S.C. VOLTA GRUP S.R.L., Str.

Dimitrie Leonida nr. 13, bl. D4, parter,
judeţul Neamţ, 610025, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)
            

VOLTA

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

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

clase:
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, 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;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07912
(151) 04.11.2013
(732) S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L., Şos.

Fundeni nr. 39, Jud. Ilfov, 077086,
DOBROEŞTI ROMANIA 

(540)
                

PIZZA ITALIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(531) Clasificare Viena:110103; 270510;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07920
(151) 04.11.2013
(732) S.C. MEDIA CBS S.R.L., Str. Intr.

Patrulei nr. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RAPORTUL ANUAL AL CLUBULUI
ROMANIA-THINK TANK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07944
(151) 04.11.2013
(732) COMBINATUL FONDULUI

PLASTIC, Str. Băiculeşti nr. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)
              

ACUARELA COLIBRI

(531) Clasificare Viena:261325; 270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07913
(151) 04.11.2013
(732) S.C. DR. RADUT CONSULTING

S.R.L., Str. Toamnei nr. 108, sector 2,
020715, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

We make the best even better!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; 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. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07945
(151) 04.11.2013
(732) COMBINATUL FONDULUI

PLASTIC, Str. Băiculeşti nr. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)
             

CFP ACUARELA PICTOR

(531) Clasificare Viena:270502; 270504;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07921
(151) 04.11.2013
(732) S.C. COFETĂRIA ANDALUSIA

S.R.L., Str. Samuil Şagovici nr. 1,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ,
Bdul Take Ionescu nr. 24-28 sc..B
ap.2 TIMIŞOARA

(540)
        

COFETARIA Andalusia
www.cofetariaandalusia.ro

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru, roz
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Gestionareaafacerilor comerciale, reclamă
şi publicitate. 
36 Servicii bancare şi financiare (servicii tip
lohn)
39 Transport şi depozitare, transportul de
comenzi la domiciliu.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri)
web. 
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07946
(151) 04.11.2013
(732) COMBINATUL FONDULUI

PLASTIC, Str. Băiculeşti nr. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M A G O O  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY ADVISOR, Calea
Crângaşi nr. 16, bl. 41, ap. 73, sector 6
BUCUREŞTI

(540)
            

CFP

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru picturi, decoratori,
tipografi şi arttişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07922
(151) 04.11.2013
(732) S.C. GRAND BAZAR STOCK

HOUSE CONCEPT S.R.L., Str.
Graului nr. 16, Judeţul Bihor, 410127,
ORADEA ROMANIA 

(540)
            

stockhouse CHILIPIR DE CHILIPIR

(591) Culori revendicate:galben, verde, roşu,
vişiniu

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270515; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a unei
largi varietăţi de mărfuri şi bunuri (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07923
(151) 04.11.2013
(732) MAGIC NAILS S.R.L., B-dul Ig.

Duca nr. 28, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)
              

Magic Nails

(591) Culori revendicate:negru, roz
(531) Clasificare Viena:0313; 270502;

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

clase:
3 Produse cosmetice pentru manichiură şi
pedichiură cuprinse în această clasă.
35 Servicii de import-export a unor produse
cosmetice, direct sau pe internet prin
intermediul paginii web, servicii de vânzări a
produselor cosmetice. 
41 Organizare de cursuri directe sau on-line în
domeniul cosmeticii. 
44 Servicii de manichiură, pedichiură şi alte
servicii de întreţinere şi înfrumuseţare
efectuate în saloane. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07947
(151) 04.11.2013
(732) S.C. KI LIFE NATURAL S.R.L.,

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1,
010362, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ki-Life Natural

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor bio, ecologice, organice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; magazine de produse bio, ecologice,
organice; reţele de magazine conţinând
produse bio, ecologice, organice; magazine
online (vânzare prin intermediul site-urilor
web) de produse bio, ecologice, organice;
servicii de vânzare a produselor bio,
ecologice, organice prin cataloage poştale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07948
(151) 04.11.2013
(732) S.C. KI LIFE NATURAL S.R.L.,

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1,
010362, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor bio, ecologice, organice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; magazine de produse bio, ecologice,
organice; reţele de magazine conţinând
produse bio, ecologice, organice; magazine
online (vânzare prin intermediul site-urilor
web) de produse bio, ecologice, organice;
servicii de vânzare a produselor bio,
ecologice, organice prin cataloage poştale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07949
(151) 04.11.2013
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş., 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

PICIOARE OBOSITE

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

3 Produse cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente alimentare
de uz medical; produse din plante medicinale
sub formă de ceaiuri, sucuri, extracte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07924
(151) 04.11.2013
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ministerulfaptelorbune.ro

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downioadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentrujocuri pecalculator (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),
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transport; ambalare 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, intreţinerea 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 07925
(151) 04.11.2013
(732) S.C. DINRA PARTNERS S.R.L.,

Str. Argetoaia nr. 1, Biroul 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

Libelula vesela

(591) Culori revendicate:mov, verde
(531) Clasificare Viena:031306; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25 (îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului) şi clasa 28 (jocuri, jucării,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun)cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod;
comercializare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07933
(151) 04.11.2013
(732) TURCANU RADU COSTIN, Str.

Soveja nr. 50, sector 1, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ROMDESIGN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, reclamă; producere prezentări
multimedia (audio-video).
41 Pregătirea forţei de muncă, activităţi de
educaţie; organizări simpozioane, manifestări,
expoziţii. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; analize
industriale şi servicii de cercetare; proiectare
hard şi soft pentru calculatoare; arhitectură şi
consultanţă în arhitectură; creare şi întreţinere
pagini web; creare designe pentru ambalaje;
proiectare în construcţii; studii tehnice;
servicii de cercetare şi dezvoltare; lucrări de
artă originale.
45 Consulţanţă în proprietate industrială şi
drept de autor; licenţiere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07935
(151) 04.11.2013
(732) S.C. DACRIS COM'94 S.R.L., Str.

Aleea Sănduleşti nr. 2, bl. OD7, sc. F,
ap. 231, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
          

X-CLEAN

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07936
(151) 04.11.2013
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PambacCaffe-Patiserie. Cofetărie. Gust si
Fantezie!

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07937
(151) 04.11.2013
(732) VILCOMEX PROIECT S.R.L., Str.

Ec. Teodoroiu nr. 4, bl. V19, sc. A, et.
2, ap. 7, Jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)
                     

                      ZEN GYM
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020317; 020323;

270508; 270519; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicitam protecţie pentru
întreaga clasă de servicii inclusă în lista
alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜


