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Cerei M|rci publicate în 14.03.2013 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00925
07.03.2013 S.C. PLENUM S.R.L. Emotion albums albume digitale

profesionale - handmade

2 M 2013
01437

07.03.2013 CLAUDIU V SABAU Lex Logos VERBA VOLANT.
SCRIPTA MANENT

3 M 2013
01444

07.03.2013 S.C. COM CANT 91 S.R.L. KRYPTON SKY CLUB

4 M 2013
01538

07.03.2013 S.C. POLICOLOR S.A. ALEGEREA PROFESIONIÔTILOR

5 M 2013
01539

07.03.2013 S.C. POLICOLOR S.A. Policolor protect plus

6 M 2013
01540

07.03.2013 ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ TEMEISHENG

7 M 2013
01541

07.03.2013 ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ WVNGR

8 M 2013
01542

07.03.2013 ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ V VLLIODOR

9 M 2013
01543

07.03.2013 ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ RLAKY

10 M 2013
01544

07.03.2013 S.C. SEMOO INTER
DISTRIBUTION S.R.L.

SEMOO MED scutece adulti

11 M 2013
01545

07.03.2013 S.C. SEMOO INTER
DISTRIBUTION S.R.L.

SEMOO Detergent Automat

12 M 2013
01546

07.03.2013 S.C. SEMOO INTER
DISTRIBUTION S.R.L.

SEMII MED

13 M 2013
01547

07.03.2013 BUCURESCU NICOLAE
GABRIEL

TLD.RO

14 M 2013
01548

07.03.2013 S.C. TOP SERVICES IND S.R.L. TOPAER CONDITIONAT

15 M 2013
01549

07.03.2013 STANCIULESCU STANA THE FLAVOURS CONCEPT CAKE
SHOP

16 M 2013
01550

07.03.2013 STANCIULESCU STANA THE FLAVOURS CONCEPT
RESTAURANT

17 M 2013
01551

07.03.2013 BANU OANA IVENA Boutique BEBE
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18 M 2013
01552

07.03.2013 S.C. VIPER SPIRIT S.R.L. TACTICA

19 M 2013
01553

07.03.2013 BORDEA SORIN-OVIDIU FOTOFUN

20 M 2013
01554

07.03.2013 S.C. BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L.

qPI

21 M 2013
01555

07.03.2013 S.C. BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L.

FMA

22 M 2013
01556

07.03.2013 S.C. BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L.

PAYaaS

23 M 2013
01557

07.03.2013 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. NON DOLOR

24 M 2013
01560

07.03.2013 S.C. VILCEANCA S.R.L. DUNA FLOR ulei rafinat din floarea
soarelui

25 M 2013
01561

07.03.2013 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE SI MOLECULARE

NINA 15-99

26 M 2013
01562

07.03.2013 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE SI MOLECULARE

I.N.C.D.T.I.M.

27 M 2013
01563

07.03.2013 S.C. DIGITAL INFOCHANNEL
S.R.L.

TV CITY PULSUL ORAÔULUI
BUCUREÔTI

28 M 2013
01564

07.03.2013 MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG

BUTUCUL DE AUR

29 M 2013
01565

07.03.2013 S.C. ONLINE ESTATES S.R.L. DEZVOLTATOR IMOBILIAR.ro
Portalul de Case Õi Apartamente Noi

30 M 2013
01566

07.03.2013 PARVU CORNEL AUTOVIT

31 M 2013
01567

07.03.2013 FUNDAÚIA MONTESSORI
BUCUREÔTI

CASA MONTESSORI

32 M 2013
01568

07.03.2013 S.C. GERMAN QUALITY
SOLUTION S.R.L.

GQS bathrooms

33 M 2013
01569

07.03.2013 S.C. RUXAL INNOVATION
S.R.L.

co-operate

34 M 2013
01570

07.03.2013 S.C. ROCRI TRADE S.R.L. RC 1997 ROCRI

35 M 2013
01571

07.03.2013 SAENCIUC CARMEN LIDIA CARMEN SAENCIUC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei  M|rci depuse în 07.03.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

36 M 2013
01572

07.03.2013 S.C. BOILER EVENTS S.R.L. ELECTRIC CASTLE

37 M 2013
01573

07.03.2013 S.C. FORGE FRANCHISE
S.R.L.

La Fierarie Talcioc Cultural

38 M 2013
01574

07.03.2013 S.C. QUICK PLAST SRL-D DELFIN BOATS

39 M 2013
01575

07.03.2013 S.C. AUROCOM S.R.L. navi

40 M 2013
01576

07.03.2013 S.C. UPSKY CLUB S.R.L. MARABOO

41 M 2013
01577

07.03.2013 S.C. LOREN FLEXOPRINT
S.R.L.

LOREN Flexoprint
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(210) M 2013 00925
(151) 07.03.2013
(732) S.C. PLENUM S.R.L., Str. Uranus

nr. 19, sc. A, ap. 1, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

Emotion albums albume digitale
profesionale - handmade

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : g a l b e n ,
galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; cotidiene, cărţi, broşuri, ziare,
albume, almanahuri, cataloage, broşuri flyere,
materiale promoţionale şi publicitare, hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; 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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei de
animale, geamantane şi valize; umbrele şi

bastoane; bice, articole de pielărie şi şelărie;
genţi, poşete, portmonee, portofele, porthărţi,
coperţi şi învelitori din aceste materiale pentru
cărţi cataloage sau albume, saci şi sacoşe de
camping, de sport, de voiaj, pentru alpinişti,
de provizii, serviete, parasolare, umbrele,
valize, bastoane. 
35 Publicitate inclusiv difuzarea de material
publicitar; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse din
clasele 16şi 18 (exceptând transportul) pentru
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin expoziţii cu
vânzare, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice cum ar fi site-uri
web sau emisiuni de teleshopping; servicii de
import-export în special cu produsele clasei
16;organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01444
(151) 07.03.2013
(732) S.C. COM CANT 91 S.R.L., Calea

Bucureşti, nr. 12, bl. M8, sc. A+B,
parter, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

KRYPTON SKY CLUB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de înnot în piscină (agrement,
divertisment); servicii de cluburi de noapte
(discotecă).
43 Servicii oferite de bar, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01437
(151) 07.03.2013
(732) CLAUDIU V SABAU, Str. Principală

nr. 272, Comuna Sancraiu De Mureş,
Jud. Mureş, , NAZNA ROMANIA 

(540)

Lex Logos VERBA VOLANT. SCRIPTA
MANENT

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;

270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de export-import;
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
serviciile din clasa 41; lucrări de birou.
41 Servicii de traduceri profesionale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01539
(151) 07.03.2013
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Policolor protect plus

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300 C), roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01556
(151) 07.03.2013
(732) S.C. BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L., Str.
Colţei nr. 23, sector 3, 030245,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAYaaS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; softuri
pentru calculatoare, extinctoare.
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 01568
(151) 07.03.2013
(732) S.C. GERMAN QUALITY

SOLUTION S.R.L., Str. Theodor
Speranţia nr. 123, ap. 0.1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GQS bathrooms

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:120325; 260116;

260410; 270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse, printre care obiecte sanitare, mobilier,
textile baie, accesorii baie, radiatoare,
electrocasnice, mozaic (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
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sau al emisiunilor de teleshopping.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; servicii de
montaj obiecte sanitare şi electrocasnice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01557
(151) 07.03.2013
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

NON DOLOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente dietetice pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01538
(151) 07.03.2013
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALEGEREA PROFESIONIŞTILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii de
stingere a incendiilor; adezivi utilizaţi în

industrie şi construcţii; adezivi pentru faianţă;
preparate din ciment hidroizolante; preparate
ignifuge; preparate chimice pentru construcţii,
cum ar fi pentru pardoseli, inclusiv pentru
pardoseala autonivelantă.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
vopsele, lacuri şi materiale izolante, inclusiv
vopsele, lacuri şi materiale termo-izolante şi
hidro-izolante; materiale de izolare ignifuge;
materiale chimice de etanşare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
pardoseli  (nemetalice);  construcţ i i
transportabile nemetalice; conducte rigide
nemetalice pentru construcţii; tencuieli,
acoperiri cu ipsos, ciment, tecuieli de ciment,
tencuieli ignifuge din cimente, ghips;
materiale nemetalice pentru consolidarea
construcţiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01540
(151) 07.03.2013
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEMEISHENG

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01541
(151) 07.03.2013
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WVNGR
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270503; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01542
(151) 07.03.2013
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

V VLLIODOR
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,

reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01569
(151) 07.03.2013
(732) S.C. RUXAL INNOVATION S.R.L.,

Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 101,
etaj 1, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

co-operate

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2995C, 3005C, 293C),
albastru închis (Pantone 546C), gri
închis (Pantone 432C), gri deschis
(Pantone 429C, 444C)
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(531) Clasificare Viena:260205; 260701;
270501; 270503; 270507; 290113;  

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

42 Servicii de cercetare şi creaţie; crearea şi
dezvoltarea programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01543
(151) 07.03.2013
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RLAKY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01544
(151) 07.03.2013
(732) S . C .  S E M O O  I N T E R

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Nicolae
Canea nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEMOO MED scutece adulti

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:241322; 260207;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Scutece pentru adulţi din hârtie de unică
folosinţă; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01547
(151) 07.03.2013
(732) B U C U R E S C U  N I C O L A E

GABRIEL, Str. Ricinului nr. 56-60,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01570
(151) 07.03.2013
(732) S.C. ROCRI TRADE S.R.L., Aleea

Ulmilor nr. 29, bl. B1, parter, ap. 43,
Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

RC 1997 ROCRI

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

260418; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01551
(151) 07.03.2013
(732) BANU OANA IVENA, Str.

Porumbacu nr. 3, bl.35, sc. A, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Boutique BEBE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01571
(151) 07.03.2013
(732) SAENCIUC CARMEN LIDIA, Str.

Gen. Barbu Vlădoianu nr. 32, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARMEN SAENCIUC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi şi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01545
(151) 07.03.2013
(732) S . C .  S E M O O  I N T E R

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Nicolae
Canea nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEMOO Detergent Automat

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010512;

270503; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01546
(151) 07.03.2013
(732) S . C .  S E M O O  I N T E R

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Nicolae
Canea nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEMII MED

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

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010712;

011511; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Scutece pentru adulţi, din hârtie, de unică
folosinţă; 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 01572
(151) 07.03.2013
(732) S.C. BOILER EVENTS S.R.L., Bd.

Mihai Viteazu nr. 33, bl. D3, ap. 30,
judeţul Sălaj, , ZALĂU ROMANIA 

(540)

ELECTRIC CASTLE

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:250707; 270504;

270515; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01560
(151) 07.03.2013
(732) S.C. VILCEANCA S.R.L., Şos.

Prieteniei nr. 17, judeţul Giurgiu,
080291, GIURGIU ROMANIA 

(540)

DUNA FLOR ulei rafinat din floarea
soarelui

(
591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:050504; 270502;

270503; 270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ulei de floarea soarelui (alimentar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01554
(151) 07.03.2013
(732) S.C. BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L., Str.
Colţei nr. 23, sector 3, 030245,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

qPI
  

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

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
sunetelor 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01555
(151) 07.03.2013
(732) S.C. BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L., Str.
Colţei nr. 23, sector 3, 030245,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FMA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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
sunetelor 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.
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 01548
(151) 07.03.2013
(732) S.C. TOP SERVICES IND S.R.L.,

Str. Luca nr. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

TOPAER CONDITIONAT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:011517; 270503;

270507; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate şi regruparea în
avantajul terţilor a echipamentelor de aer
condiţionat (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii de instalare şi service pentru
echipamente de aer condiţionat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01573
(151) 07.03.2013
(732) S.C. FORGE FRANCHISE S.R.L.,

Str. Lazăr Vicol nr. 15, bl. E 37, sc. A,
ap. 46, judeţul Suceava, 720245,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

La Fierarie Talcioc Cultural
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01561
(151) 07.03.2013
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE
P E N T R U  T E H N O L O G I I
IZOTOPICE SI MOLECULARE,
Str. Donath nr. 65-103, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

NINA 15-99

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270701;  
(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 călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01549
(151) 07.03.2013
(732) STANCIULESCU STANA, Str.

Mihai Eminescu bl. 39, sc. B, ap. 8,
Judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

THE FLAVOURS CONCEPT CAKE
SHOP

(591) Culori revendicate:roşu, negru, roz
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(531) Clasificare Viena:080107; 270509;
270511; 270515; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01574
(151) 07.03.2013
(732) S.C. QUICK PLAST SRL-D, Aleea

Pravat nr. 6, bl. M2, sc. B, ap. 82,
camera 2, sector 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)

DELFIN BOATS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Vaporaşe acţionate prin telecomandă
folosite la plantarea momelii pentru peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01562
(151) 07.03.2013
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE
P E N T R U  T E H N O L O G I I
IZOTOPICE SI MOLECULARE,
Str. Donath nr. 65-103, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

I.N.C.D.T.I.M.

(591) Culori revendicate:gri, vişiniu, galben

  
(531) Clasificare Viena:260416; 261125;

270501; 270507; 270515; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01550
(151) 07.03.2013
(732) STANCIULESCU STANA, Str.

Mihai Eminescu bl. 39, sc. B, ap. 8,
Judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

THE FLAVOURS CONCEPT
RESTAURANT

(591) Culori revendicate:roşu, negru, kaki
  
(531) Clasificare Viena:110105; 110309;

260115; 270315; 270509; 270511;
290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01563
(151) 07.03.2013
(732) S.C. DIGITAL INFOCHANNEL

S.R.L., B-dul Basarabia nr. 110, bl.
L8, sc. A, ap. 4, sector 2, 022124,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TV CITY PULSUL ORAŞULUI
BUCUREŞTI
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
38 Telecomunicaţii (servicii de difuzare
programe de televiziune). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01552
(151) 07.03.2013
(732) S.C. VIPER SPIRIT S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TACTICA
  
(531) Clasificare Viena:110103; 230101;

270315; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01575
(151) 07.03.2013
(732) S.C. AUROCOM S.R.L., Sat Plosca,

judeţul Teleorman, , COMUNA
PLOSCA 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)

navi
  
(531) Clasificare Viena:260205; 270501;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01564
(151) 07.03.2013
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property GmbH & Co. KG,
M e t r o - S t r a s s e  1 ,  4 0 2 3 5 ,
DUESSELDORF GERMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BUTUCUL DE AUR

 
(531) Clasificare Viena:050710; 051306;

060725; 250119; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vinuri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01553
(151) 07.03.2013
(732) BORDEA SORIN-OVIDIU, Aleea

Pelicanului nr. 7, bl. AV32, sc. C, et.
1, ap. 33, Judeţul Constanţa, 900138,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

FOTOFUN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Fotografii.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; transmitere de mesaje şi
informaţii prin site-uri internet.
41 Divertisment, educaţie, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi creaţie, crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01576
(151) 07.03.2013
(732) S.C. UPSKY CLUB S.R.L., Bd.

Ceahlău nr. 10, bl. 28, sc. 1, ap. 5,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARABOO
  
(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,
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01565
(151) 07.03.2013
(732) S.C. ONLINE ESTATES S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. 1,
et. 12, ap. 46, Camera 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEZVOLTATOR IMOBILIAR.ro
Portalul de Case şi Apartamente Noi

(591) Culori revendicate:verde (pantone
354), gri închis (pantone 432), gri
deschis (pantone 429)

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270503;

270511; 270515; 290112;  
(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. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01577
(151) 07.03.2013
(732) S.C. LOREN FLEXOPRINT S.R.L.,

Str. Ştiubei nr. 15, et. 1, camera 3,
sector 3, 031873, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOREN Flexoprint

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:260116; 270502;
270503; 270511; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01566
(151) 07.03.2013
(732) PARVU CORNEL, Str. Sabinelor nr.

56, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTOVIT

(591) Culori revendicate:roşu

 (531) Clasificare Viena:270112; 270502;
290101;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri
utilizate la sau în legătură cu servicii off-line.
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 utilizate la sau în legătură cu servicii
off-line.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
sunetelor 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală utilizate la sau în legătură cu
servicii off-line.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase. 
15  Instrumente muzicale.
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 utilizate la sau în legătură
cu servicii off-line.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
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plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou utilizate la sau în legătură cu servicii
off-line. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii utilizate la sau în legătură
cu servicii off-line.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
utilizate la sau în legătură cu servicii off-line.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01567
(151) 07.03.2013
(732) FUNDAŢIA MONTESSORI

BUCUREŞTI, B-dul Iuliu Maniu nr.
31, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASA MONTESSORI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


