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Publicate în 13.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05561
06.08.2013 FUNDATIA PRIETENI PENTRU

TINE
PPT prieteni pentru tine

2 M 2013
05563

06.08.2013 ANCA SIMONA PINTILIE 9PM

3 M 2013
05564

06.08.2013 S.C. REINVEST IN BUSINESS
DEVELOPMENT STOCKS
S.R.L.

Porcul de PeriÕ

4 M 2013
05565

06.08.2013 S.C. JOMA ROMANIA S.R.L. TRADIÚIA NOASTR{ CONTINU{!

5 M 2013
05566

06.08.2013 S.C. NEW CONCEPT
PROMOTION S.R.L.

DON PADRON CAFFE

6 M 2013
05567

06.08.2013 DRAGOI CLAUDIU DOCTOR ZEOLIT

7 M 2013
05568

06.08.2013 S.C. MATASH MEDIA S.R.L. microjoburi

8 M 2013
05569

06.08.2013 NEACSU DANUT MARIUS PLAY GAMES ZONE

9 M 2013
05570

06.08.2013 NEACSU DANUT MARIUS PLAY SOCIAL GAMES

10 M 2013
05571

06.08.2013 SEA SWEET INTERNATIONAL
S.R.L.

SEMIRAMIS Middle Eastern
Pastries

11 M 2013
05572

06.08.2013 GENERAL PROJECTS EXIM
S.R.L.

ORIENTAL EXPRESS LEBANESE
FAST-FOOD

12 M 2013
05573

06.08.2013 STANESCU CORINA DANIELA BABYMALL

13 M 2013
05574

06.08.2013 S.C. QUBE NET S.R.L. ZAZ

14 M 2013
05575

06.08.2013 S.C. SECURITTECH GROUP
INT. S.R.L.

SECURITTECH GROUP INT.

15 M 2013
05576

06.08.2013 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

ISPITE INVALUITE

16 M 2013
05577

06.08.2013 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

ISPITE DEZVALUITE

17 M 2013
05578

06.08.2013 ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO TECHNONICOL

PRIMA
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18 M 2013
05579

06.08.2013 CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE ROMÂNO -
GERMAN{

CITIES OF TOMORROW

19 M 2013
05580

06.08.2013 CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE ROMÂNO -
GERMAN{

ORAÔELE VIITORULUI

20 M 2013
05581

06.08.2013 CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE ROMÂNO -
GERMAN{

econet romania

21 M 2013
05582

06.08.2013 S.C. ECOTIR LKW S.R.L. ecotir

22 M 2013
05583

06.08.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

ORANGE TV GO

23 M 2013
05584

06.08.2013 COROBANA ADRIAN GEOPOLITICS

24 M 2013
05585

06.08.2013 BOTESCU GABRIEL DAN Photoline

25 M 2013
05586

06.08.2013 S.C. FRI MARIO S.R.L. GUMUÔ

26 M 2013
05587

06.08.2013 S.C. PREFAB S.A. FIXBLOCK

27 M 2013
05588

06.08.2013 S.C. PLANTOEXIM PLUS S.R.L. TRAVISEPT

28 M 2013
05700

12.08.2013 DEPARTAMENTUL PENTRU
IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM

FEREASTRA CATRE AUTENTIC
ROMANESC

29 M 2013
05701

12.08.2013 DEPARTAMENTUL PENTRU
IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM

CUMPARA UN PRODUS
ROMANESC DE CALITATE

30 M 2013
05702

12.08.2013 DEPARTAMENTUL PENTRU
IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM

AMBASADORII TURISMULUI
ROMANESC
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(210) M 2013 05577
(151) 06.08.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ISPITE DEZVALUITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cacao şi preparate şi băuturi pe bază de
cacao; ciocolată, produse din ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
produse de cofetărie din zahăr; zahăr; gumă de
mestecat; îndulcitori naturali; produse de
panificaţie, pâine, drojdie, produse de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, fursecuri,
napolitane, caramele, budinci; îngheţată,
îngheţate din suc de fructe, şerbeturi, produse
de cofetărie congelate, prăjituri congelate,
îngheţate la dozator, iaurturi congelate; agenţi
de legătură pentru prepararea îngheţatei şi/sau
îngheţatelor din suc de fructe şi/sau
şerbeturilor şi/sau produselor de cofetărie
congelate şi/sau prăjiturilor congelate şi/sau
îngheţatelor la dozator şi/sau deserturilor
congelate şi/sau iaurturilor congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05563
(151) 06.08.2013
(732) ANCA SIMONA PINTILIE, Str.

Sos. Arcu nr. 13, bl. F5, sc.D, ap. 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)
9PM

 
(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 05566
(151) 06.08.2013
(732) S . C .  N E W  C O N C E P T

PROMOTION S.R.L., Str. Biserica
Amzei nr. 27, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DON PADRON CAFFE
  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05579
(151) 06.08.2013
(732) CAMERA DE COMERŢ ŞI

I N D U S T R I E  R O M Â N O  -
GERMANĂ, Str. Clucerului nr. 35,
et. 3, sector 1, 011363, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
CITIES OF TOMORROW

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05561
(151) 06.08.2013
(732) FUNDATIA PRIETENI PENTRU

TINE, Str. Industriilor nr. 53, sector 3,
032892, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PPT prieteni pentru tine

(591) Culori revendicate:alb, roşu,
portocaliu

 (531) Clasificare Viena:020914; 250119;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05573
(151) 06.08.2013
(732) STANESCU CORINA DANIELA,

Str. Jandarmeriei nr. 327, sector 1,
013894, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BABYMALL

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
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ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05580
(151) 06.08.2013
(732) CAMERA DE COMERŢ ŞI

I N D U S T R I E  R O M Â N O  -
GERMANĂ, Str. Clucerului nr. 35,
et. 3, sector 1, 011363, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORAŞELE VIITORULUI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere

tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05564
(151) 06.08.2013
(732) S.C. REINVEST IN BUSINESS

DEVELOPMENT STOCKS S.R.L.,
Splaiul Independenţei nr. 273, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Porcul de Periş

(591) Culori revendicate:roz pal, negru
 
(531) Clasificare Viena:030418; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05574
(151) 06.08.2013
(732) S.C. QUBE NET S.R.L., Str. Peştera

Dâmbovicioarei nr. 2, sector 6,
060925, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZAZ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05581
(151) 06.08.2013
(732) CAMERA DE COMERŢ ŞI

I N D U S T R I E  R O M Â N O  -
GERMANĂ, Str. Clucerului nr. 35,
et. 3, sector 1, 011363, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

econet romania

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260415;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05565
(151) 06.08.2013
(732) S.C. JOMA ROMANIA S.R.L., Str.

Braşovului nr. 13, ap. 18, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

TRADIŢIA NOASTRĂ CONTINUĂ!

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:020716; 020717;

020723; 070101; 070103; 270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, destinate

domeniului sportiv.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05567
(151) 06.08.2013
(732) DRAGOI CLAUDIU, B-dul Griviţei

nr. 66, bl. 4, ap. 13, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

DOCTOR ZEOLIT

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
 
(531) Clasificare Viena:241322; 260418;

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 05582
(151) 06.08.2013
(732) S.C. ECOTIR LKW S.R.L., Str.

Italia nr. 11, parter, camera 2, Sat
Chiajna, judeţul Ilfov, 077040,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)

ecotir

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05568
(151) 06.08.2013
(732) S.C. MATASH MEDIA S.R.L., Str.

Vistiernicul Stavrinos nr. 4A, bl. 1, sc.
2, et. 4, ap. 39, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

microjoburi

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05578
(151) 06.08.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSCHESTVO TECHNONICOL,
Krymsky, Val d.8, 119409,
MOSCOVA FEDERATIA RUSA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRIMA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale care nu sunt
incluse în alte clase; produse din materiale
plastice semiprelucrate; materiale de
călăfătuire, etanşare şi izolare, incluzând
compoziţii pentru benzi de etanşare; materiale
pentru izolaţii fonice; materiale izolatoare;
materiale refractareizolatoare; materiale
non-conductoare pentru reţinerea căldurii;
compuşi de etanşare pentru îmbinări; vată de
sticlă pentru izolaţii; fibră de sticlă pentru
izolaţii; ţesături izolatoare;conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii (nemetalice),
incluzând acoperişuri nemetalice; produse
bituminoase pentru construcţii; produse din
smoală pentru construcţii; materiale pentru
acoperirea drumurilor; materiale refractare
nemetalice de construcţii; panouri nemetalice
pentru construcţii; învelitori nemetalice pentru
acoperişuri; acoperişuri nemetalice
încorporând captatori solari fotovoltaici;
acoperiri nemetalice pentru construcţii;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile ; monumente nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05569
(151) 06.08.2013
(732) NEACSU DANUT MARIUS, Str.

Mihai Cristian Oancea nr. 4, bl. 4, sc.
2, et. 2, ap. 29, Judeţul Gorj, , TÂRGU
JIU ROMANIA 

(540)

PLAY GAMES ZONE

(591) Culori revendicate:albastru
 
 
(531) Clasificare Viena:270517; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment - jocuri de noroc; case de
pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05570
(151) 06.08.2013
(732) NEACSU DANUT MARIUS, Str.

Mihai Cristian Oancea nr. 4, bl. 4, sc.
2, et. 2, ap. 29, Judeţul Gorj, , TÂRGU
JIU ROMANIA 

(540)

PLAY SOCIAL GAMES

(591) Culori revendicate:albastru
 (531) Clasificare Viena:270517; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, jocuri de noroc, casino; case
de pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05584
(151) 06.08.2013
(732) COROBANA ADRIAN, Aleea

Barajul Rovinari nr. 1B, bl. M7C, sc.
B, ap. 49, sector 3, 032775,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEOPOLITICS
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05583
(151) 06.08.2013
(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)

ORANGE TV GO
 
(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
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;
dispositive 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
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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; centuri pentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii, celule;
microprocesoare; tastaturi; modemuri; maşini
de calcul; ecrane de afişare; sisteme
electronice GPS; aparate şi 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 deasupra.
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, muzica 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 video-conferinţe; servicii 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
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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.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi cultural furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
Intemetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii

de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;
organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe şi expoziţii; cursuri
şi sesiuni de învăţare sau instruire interactiva
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte electronice, informaţii şi date audio
si/sau video, jocuri şi amuzamente electronice;
furnizarea şi organizarea de conferinţe,
grupuri de discuţii şi chat rooms electronice;
furnizarea de muzică digitala (nedescarcabilă)
de pe Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescarcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe
pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05571
(151) 06.08.2013
(732) SEA SWEET INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Paharnicului nr. 15, sc. B,
ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEMIRAMIS Middle Eastern Pastries

(591) Culori revendicate:auriu, violet, alb,
roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050501; 260418;

290114;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05572
(151) 06.08.2013
(732) GENERAL PROJECTS EXIM

S.R.L., Intrarea Serdarului nr. 6,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORIENTAL EXPRESS LEBANESE
FAST-FOOD

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:260103; 260418;

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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05585
(151) 06.08.2013
(732) BOTESCU GABRIEL DAN, Bd.

Dacia nr. 58, bl. U2, ap. 8, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

Photoline

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

(531) Clasificare Viena:020323; 020324;
270508; 270511; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii fotografice;
servicii de procesare de imagini digitale;
servicii de organizare şi punere la dispoziţia
publicului de fotografii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05586
(151) 06.08.2013
(732) S.C. FRI MARIO S.R.L., Str.

Dumbrava Nouă nr. 36, bl. P25, sc. 2,
ap. 43, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUMUŞ

(591) Culori revendicate:negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05575
(151) 06.08.2013
(732) S.C. SECURITTECH GROUP INT.

S.R.L., Prelungirea Ghencea nr.
187-189, Vila 12, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURITTECH GROUP INT.

(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţia şi instruirea în domeniul pazei şi
protecţiei, organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea de pagini web. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05576
(151) 06.08.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., Vevey, 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ISPITE INVALUITE

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

30 Cacao şi preparate şi băuturi pe bază de
cacao; ciocolată, produse din ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
produse de cofetărie din zahăr; zahăr; gumă de
mestecat; îndulcitori naturali; produse de
panificaţie, pâine, drojdie, produse de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, fursecuri,
napolitane, caramele, budinci; îngheţată,
îngheţate din suc de fructe, şerbeturi, produse
de cofetărie congelate, prăjituri congelate,
îngheţate la dozator, iaurturi congelate; agenţi
de legătură pentru prepararea îngheţatei şi/sau
îngheţatelor din suc de fructe şi/sau
şerbeturilor şi/sau produselor de cofetărie
congelate şi/sau prăjiturilor congelate şi/sau
îngheţatelor la dozator şi/sau deserturilor
congelate şi/sau iaurturilor congelate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05587
(151) 06.08.2013
(732) S.C. PREFAB S.A., Str. Cuza Vodă

nr. 132, bl. 1, sc. 2, et. IV, ap. 31,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIXBLOCK

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270511; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt
moale şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice; elemente prefabricate din beton,
beton armat şi precomprimat în special.
35 Publicitate; tratamentul textelor; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; expoziţii cu

caracter comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05588
(151) 06.08.2013
(732) S.C. PLANTOEXIM PLUS S.R.L.,

Str. Tache Ionescu, bl. M3, sc. A, ap.
3, "Cabinet Individual Vasile George",
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TRAVISEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05700
(151) 12.08.2013
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM, Calea Victoriei nr. 152,
010096, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
FEREASTRA CATRE AUTENTIC

ROMANESC
 

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări birou; servicii de
promovare; distribuirea de materiale
publicitare; organizarea de evenimente cu
scop comercial; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; închirierea de
spaţii publicitare; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; consiliere
consumatori; demonstraţii cu produse;
reclame şi publicitate radio-TV.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin reţele de fibră optică şi cu terminale de
computere; transmiterea de mesaje; servicii de
internet; transmiterea de mesaje şi imagini
asistate de calculator.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; realizarea de
târguri şi expoziţii cu scop cultural;
organizarea de evenimente culturale;
organizarea de cursuri; servicii de educaţie a
persoanelor sub toate formele; servicii de
prezentare a operelor de artă sau de literatură
publicului în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi susţinerea de congrese,

conferinţe şi seminarii; organizarea de
competiţii sportive; înregistrare video;
producţia de film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05701
(151) 12.08.2013
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM, Calea Victoriei nr. 152,
010096, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUMPARA UN PRODUS ROMANESC
DE CALITATE
 

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări birou; servicii de
promovare; distribuirea de materiale
publicitare; organizarea de evenimente cu
scop comercial; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; închirierea de
spaţii publicitare; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; consiliere
consumatori; demonstraţii cu produse;
reclame şi publicitate radio-TV.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin reţele de fibră optică şi cu terminale de
computere; transmiterea de mesaje; servicii de
internet; transmiterea de mesaje şi imagini
asistate de calculator.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; realizarea de
târguri şi expoziţii cu scop cultural;
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organizarea de evenimente culturale;
organizarea de cursuri; servicii de educaţie a
persoanelor sub toate formele; servicii de
prezentare a operelor de artă sau de literatură
publicului în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi susţinerea de congrese,
conferinţe şi seminarii; organizarea de
competiţii sportive; înregistrare video;
producţia de film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05702
(151) 12.08.2013
(732) DEPARTAMENTUL PENTRU

IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI
SI TURISM, Calea Victoriei nr. 152,
010096, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMBASADORII TURISMULUI
ROMANESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

promovare; distribuirea de materiale
publicitare; organizarea de evenimente cu
scop comercial; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; închirierea de
spaţii publicitare; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; consiliere
consumatori; demonstraţii cu produse;
reclame şi publicitate radio-TV.
38 Telecomunicaţii; servicii de comunicare
prin reţele de fibră optică şi cu terminale de
computere; transmiterea de mesaje; servicii de
internet; transmiterea de mesaje şi imagini
asistate de calculator.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii cu scop comercial; realizarea de
târguri şi expoziţii cu scop cultural;
organizarea de evenimente culturale;
organizarea de cursuri; servicii de educaţie a
persoanelor sub toate formele; servicii de
prezentare a operelor de artă sau de literatură
publicului în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi susţinerea de congrese,
conferinţe şi seminarii; organizarea de
competiţii sportive; înregistrare video;
producţia de film.

˜˜˜˜˜˜˜


