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Cereri M|rci publicate în data de 15.03.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01297
08.03.2013 S.C. VASCAR S.A. VASCAR

2 M 2013
01298

08.03.2013 S.C. VASCAR S.A. VASCAR

3 M 2013
01299

08.03.2013 S.C. VASCAR S.A. VASCAR

4 M 2013
01300

08.03.2013 S.C. VASCAR S.A. VASCAR

5 M 2013
01558

08.03.2013 S.C. ALEVIA S.R.L. Silfide Complex de sl|bit forte

6 M 2013
01559

08.03.2013 S.C. ALEVIA S.R.L. Silfide Complex de sl|bit

7 M 2013
01580

08.03.2013 S.C. LIFE PLUS GENERATION
S.R.L.

Lifeplus

8 M 2013
01581

08.03.2013 S.C. LIFE PLUS GENERATION
S.R.L.

Lifeplus group

9 M 2013
01582

08.03.2013 S.C. LIFE PLUS GENERATION
S.R.L.

Lifeplus warehouse

10 M 2013
01583

08.03.2013 STUPARU SORIN SINCE 1991 DOWNTOWN CLUB

11 M 2013
01584

08.03.2013 S.C. PROEDUCATIA S.R.L. CONCURSURILE NAÚIONALE
PROEDUCAÚIA

12 M 2013
01585

08.03.2013 S.C. PROEDUCATIA S.R.L. COLOR{M ÔI ÎNV{Ú{M

13 M 2013
01586

08.03.2013 S.C. POWER S.R.L. CLUB PIRANHA

14 M 2013
01587

08.03.2013 NICULAE MARIAN Flor|ria cu poveÕti Noi nu livr|m flori!
Noi aducem emoÛie!

15 M 2013
01588

08.03.2013 S.C. AGG OBIECTIV VIP
TRUST & SECURITY S.R.L.

A.G.G. OBIECTIV VIP TRUST &
SECURITY PAZA SI PROTECTIE

16 M 2013
01589

08.03.2013 PETRESCU OVIDIU DANIEL DO-RE-MI

17 M 2013
01591

08.03.2013 ZDROB CONSTANTIN exotic palace
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18 M 2013
01592

08.03.2013 S.C. GROSVENOR SCM S.R.L. GROSVENOR

19 M 2013
01593

08.03.2013 TUNSOIU DANIELA FormaÛia Muzical| ROÔU ÔI NEGRU

20 M 2013
01594

08.03.2013 S.C. BRAZZERO
RESTAURANTS S.R.L.

31 FOODBAR

21 M 2013
01595

08.03.2013 NICOLAE MARIANA IRINA My Secret by IRINA NICOLAE

22 M 2013
01596

08.03.2013 S.C. JULIEN STILE S.R.L. STARUS

23 M 2013
01597

08.03.2013 CHVALA EUGEN EMERIC
CHVALA LIVIA ALEXANDRA

RADIO DONARIS

24 M 2013
01598

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CLICK 4 LIVE

25 M 2013
01599

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CLICK FOR LIVE

26 M 2013
01600

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CLICK 4 LIFE

27 M 2013
01601

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CLICK FOR LIFE

28 M 2013
01602

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ANTENA PLAY 4 U

29 M 2013
01603

08.03.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ANTENA PLAY FOR YOU

30 M 2013
01604

08.03.2013 SANDULESCU IOAN
ALEXANDRU

ORAÔUL VECHI
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(210) M 2013 01298
(151) 08.03.2013
(732) S.C. VASCAR S.A., Str. Podul Înalt,

nr. 4, Jud. Vaslui, 730217, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VASCAR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2738C), alb, negru

(531) Clasificare Viena:110103; 270502;
270503; 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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01299
(151) 08.03.2013
(732) S.C. VASCAR S.A., Str. Podul Înalt,

nr. 4, Jud. Vaslui, 730217, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VASCAR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2738C), alb

(531) Clasificare Viena:110103; 270502;
270503; 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
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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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01300
(151) 08.03.2013
(732) S.C. VASCAR S.A., Str. Podul Înalt,

nr. 4, Jud. Vaslui, 730217, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VASCAR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2738C), alb, negru

(531) Clasificare Viena:110110; 270502;
270503; 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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01297
(151) 08.03.2013
(732) S.C. VASCAR S.A., Str. Podul Înalt,

nr. 4, Jud. Vaslui, 730217, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VASCAR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2738 C), alb

(531) Clasificare Viena:110104; 270502;
270503; 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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01558
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Silfide Complex de slăbit forte

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01559
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Silfide Complex de slăbit

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01598
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CLICK 4 LIVE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01599
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01600
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CLICK 4 LIFE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01601
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01602
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

ANTENA PLAY 4 U

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01603
(151) 08.03.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

ANTENA PLAY FOR YOU
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01584
(151) 08.03.2013
(732) S.C. PROEDUCATIA S.R.L., Str.

Jirlău nr. 28, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONCURSURILE NAŢIONALE
PROEDUCAŢIA

(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;organizarea de concursuri
şcolare şi extraşcolare de verificare a
cunoştinţelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01604
(151) 08.03.2013
(732) S A N D U L E S C U  I O A N

A L E X A N D R U ,  S t r .  L u i g i
Cazzavillan nr. 4, et. 1, ap. 2, Sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORAŞUL VECHI

  
(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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor imobiliare;
administraţie comercială; lucrări de birou, în
special organizare de festivaluri, târguri,
expoziţii cu scop comercial.
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 01580
(151) 08.03.2013
(732) S.C. LIFE PLUS GENERATION

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 109, bl.
28, sc. A, ap. 18, judeţul Braşov, 500
188, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Lifeplus

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod oferite de

farmacii; vânzare de produse farmaceutice
prin intermediul site-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01581
(151) 08.03.2013
(732) S.C. LIFE PLUS GENERATION

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 109, bl.
28, sc. A, ap. 18, judeţul Braşov, 500
188, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Lifeplus group

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod oferite de
farmacii; vânzare de produse farmaceutice
prin intermediul site-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01582
(151) 08.03.2013
(732) S.C. LIFE PLUS GENERATION

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 109, bl.
28, sc. A, ap. 18, judeţul Braşov, 500
188, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Lifeplus warehouse

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod oferite de
farmacii; vânzare de produse farmaceutice
prin intermediul site-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01583
(151) 08.03.2013
(732) STUPARU SORIN, Str. Drm.

Cooperativei nr. 23, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SINCE 1991 DOWNTOWN CLUB

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:250109; 250119;

250125; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01585
(151) 08.03.2013
(732) S.C. PROEDUCATIA S.R.L., Str.

Jirlău nr. 28, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLORĂM ŞI ÎNVĂŢĂM

 
(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;organizarea de concursuri
şcolare şi extraşcolare de verificare a
cunoştinţelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01586
(151) 08.03.2013
(732) S.C. POWER S.R.L., Str.

Bărăganului nr. 12, bl. L45, sc. 1, ap.
11, Jud. Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

CLUB PIRANHA

 
(531) Clasificare Viena:030910; 240109;

240115; 240117;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01589
(151) 08.03.2013
(732) PETRESCU OVIDIU DANIEL,

Aleea Râul Sadului nr. 6, bl.R7, sc. 1,
ap.16, sector 4, 041803, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DO-RE-MI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01592
(151) 08.03.2013
(732) S.C. GROSVENOR SCM S.R.L.,

Parc Industrial, Str. Wolfsberg nr. 2,
judeţul Timiş ,  ,  SACALAZ
ROMANIA 

(540)

GROSVENOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor chimice şi a consumabilelor pentru
producţia de echipamente electrice şi
electronice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere în mod comod; vânzări on-line;
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01587
(151) 08.03.2013
(732) NICULAE MARIAN, Bd. Theodor

Pallady nr. 4, bl. M2, sc. F, ap. 252,
sector 3, 032261, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Florăria cu poveşti Noi nu livrăm flori!
Noi aducem emoţie!

  
(531) Clasificare Viena:050501; 200513;

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

clase:
35 Publicitate; administrare comercială;
lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01593
(151) 08.03.2013
(732) TUNSOIU DANIELA, Str. Buzoieni

nr. 16, sc. 2, ap. 50, etaj 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Formaţia Muzicală ROŞU ŞI NEGRU

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

9 Suporturi magnetice de înregistrare; discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
medii de înregistrare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01588
(151) 08.03.2013
(732) S.C. AGG OBIECTIV VIP TRUST

& SECURITY S.R.L., Str.
Atomiştilor nr. 209 F, judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA 

(540)

A.G.G. OBIECTIV VIP TRUST &
SECURITY PAZA SI PROTECTIE
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(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
240109; 240115; 240117;  

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

38 Servicii dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01591
(151) 08.03.2013
(732) ZDROB CONSTANTIN, Str. Bârsei,

nr. 1A, jud. Braşov, , CODLEA
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

exotic palace

(531) Clasificare Viena:050112; 070124;
270311; 270501; 270507;  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
administrarea hotelurilor, motelurilor,
pensiunilor; consultanţă pentru conducerea
afacerilor, agenţii de import-export, activitate
de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod; agenţii de
informaţii comerciale; publicitate; agenţii de
publicitate, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitar, administrarea
hotelurilor, închiriere de spaţii publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terţi, activităţi de vânzare la licitaţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; agenţii de modele pentru
artişti; servicii de animatori; exploatarea
sălilor de joc, inclusiv jocuri de noroc; servicii
de cazino; club de noapte; cluburi de
sănătate-fitness; organizarea de competiţii
sportive; servicii de discotecă; parcuri de
distracţii; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; organizarea de baluri;
organizarea de concursuri în domeniul
educaţiei sau divertismentului, organizarea şi
conducerea de conferinţe, de congrese, de
seminarii, de colocvii, de simpozioane şi de
workshop-uri; organizarea de concursuri de
frumuseţe; planificarea şi organizarea de
recepţii.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
baruri; bufete cu autoservire, cafenele;
cafenele-restaurant; camping; cantine; servicii
de rezervări şi cazare în hoteluri, moteluri,
pensiuni; închiriere de săli de reuniune;
restaurante, restaurante cu autoservire,
restaurante cu servire rapidă-snack-baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01594
(151) 08.03.2013
(732) S.C. BRAZZERO RESTAURANTS

S.R.L., Calea Plevnei nr. 145 B, ap.
3101, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

31 FOODBAR

(531) Clasificare Viena:260105; 270501;
270507;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01595
(151) 08.03.2013
(732) NICOLAE MARIANA IRINA, Piaţa

Alba Iulia nr. 1, bl. H1, sc. 5, et. 9,
ap.179, 031103, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

My Secret by IRINA NICOLAE

(531) Clasificare Viena:270509; 270512;
270515;  

(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.
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 01596
(151) 08.03.2013
(732) S.C. JULIEN STILE S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 164 bis, judeţul Argeş,
, CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

STARUS

 
(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
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01597
(151) 08.03.2013
(732) CHVALA EUGEN EMERIC, Str.

Regiment 11 Siret nr. 31, bl. C22, ap.
5, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(732) CHVALA LIVIA ALEXANDRA,
Str. Regiment 11 Siret nr. 31, bl. C22,

ap. 5, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

RADIO DONARIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; servicii internet
(transmitere de mesaje şi informaţii); servicii
de difuzare prin radio.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


