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Publicate în data 18.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04558
11.07.2013 S.C. EMMA SALAD SRL-D Salad Box

2 M 2013
04616

11.07.2013 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. COMOD

3 M 2013
04617

11.07.2013 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. SOLFERT

4 M 2013
04821

11.07.2013 S.C. MINCONS PREST S.R.L. ESS ENERGIE SPAR SYSTEME

5 M 2013
04829

11.07.2013 S.C. ARENA ADVERTISING
KEY S.R.L.

Editura Roata

6 M 2013
04830

11.07.2013 NICOLAESCU DORIAN Ultima Oferta.ro

7 M 2013
04832

11.07.2013 PRIGOANA VASILE SILVIU BUCURESTI AUTO MALL

8 M 2013
04833

11.07.2013 DIROMAR PROD S.R.L. OK! refresh

9 M 2013
04834

11.07.2013 LUCA TEODOR-DUMITRU ASA TIRGU MURES

10 M 2013
04835

11.07.2013 S.C. IQ GUARD S.R.L. Q GUARD

11 M 2013
04836

11.07.2013 S.C. RALMI AGRO PLANT
S.R.L.

AZI AM KEF

12 M 2013
04837

11.07.2013 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
FIAT AUTOBERGAMO
ASOCIATIE

FOTBAL CLUB FIAT
AUTOBERGAMO

13 M 2013
04838

11.07.2013 S.C. INTERFOOD
PROCESSING S.R.L.

ALEGE CE E MAI BUN! DIN 2000

14 M 2013
04839

11.07.2013 S.C. LAMAR TRUST S.R.L. LAMAR

15 M 2013
04840

11.07.2013 S.C. IDEEA NATURAL FOOD
S.R.L.

ideea natural food PROSANO

16 M 2013
04841

11.07.2013 S.C. LEVEL FIVE S.R.L. YOOBI Espresso Yourself Social
Connection Bar

17 M 2013
04842

11.07.2013 S.C. BIOFARM S.A. LACTOCALCIN

18 M 2013
04843

11.07.2013 S.C. BIOFARM S.A. EFICALCIFEROL D3
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19 M 2013
04844

11.07.2013 NOVARTIS AG NULSORA

20 M 2013
04845

11.07.2013 S.C. COSUL DE LEGUME
S.R.L.

CoÕul de legume culese pe alese

21 M 2013
04846

11.07.2013 S.C. CLUB MILITARI
RESIDENCE S.R.L.

AQUA SPA MILITARI RESIDENCE

22 M 2013
04847

11.07.2013 S.C. CLUB MILITARI
RESIDENCE S.R.L.

SALA DIAMOND BALLROOM
MILITARI RESIDENCE

23 M 2013
04848

11.07.2013 STEJEREAN VOIVU FLAVIU TRUE CLUB

24 M 2013
04849

11.07.2013 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PODARI

CS PODARI

25 M 2013
04850

11.07.2013 S.C. CASA DE LA ROSA S.R.L. TEMPO

26 M 2013
04851

11.07.2013 S.C. PIROÔ SECURITY
SYSTEM S.R.L.

PIROÔ SECURITY system

27 M 2013
04852

11.07.2013 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. TALENT

28 M 2013
04853

11.07.2013 HORIA GEORGE SZABO
RAZVAN IOSIF

ENJOY HUNEDOARA

29 M 2013
04854

11.07.2013 HORIA GEORGE SZABO
RAZVAN IOSIF

ENJOY BRASOV

30 M 2013
04855

11.07.2013 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI S.R.L.

GAÔCA ZURLI

31 M 2013
04856

11.07.2013 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI S.R.L.

TANTI PREZENTATOAREA

32 M 2013
04857

11.07.2013 AUTORITATEA NAÚIONAL{
PENTRU ADMINISTRARE ÔI
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAÚII

Veritel

33 M 2013
04858

11.07.2013 KLF-ZVL Bearings, s.r.o. KLF-ZVL

34 M 2013
04859

11.07.2013 PAUNA MARIA MIHAELA Maria Pauna STUDIO DE
SPRANCENE

35 M 2013
04860

11.07.2013 PAUNA MARIA MIHAELA Maria Pauna MAKE-UP YOUR MIND

36 M 2013
04861

11.07.2013 MUNTEANU CEZAR - PETRU S{N{TATEA ÎNCEPE DIN
FARFURIE
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37 M 2013
04862

11.07.2013 CENTRUL CULTURAL PETRE
ÚUÚEA BUCOVINA

Str|jerii Cet|Ûii NeamÛ

38 M 2013
04863

11.07.2013 S.C. GRUP SERVICII
PETROLIERE S.A.

GSP OFFSHORE

39 M 2013
04864

11.07.2013 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

OIKOS

40 M 2013
04865

11.07.2013 S.C. ADVANCED BIZ
SOLUTIONS S.R.L.

RomBet 1x2

41 M 2013
04866

11.07.2013 DRAGOS PETRESCU g city cafe

42 M 2013
04867

11.07.2013 DRAGOS PETRESCU g city grill
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(210) M 2013 04558
(151) 11.07.2013
(732) S.C. EMMA SALAD SRL-D, Str.

Fântânele nr. 34-36, ap. 51, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Salad Box
 
(531) Clasificare Viena:190303; 190325;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04617
(151) 11.07.2013
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

SOLFERT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse destinate agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; îngrăşăminte hidrosolubile de tip
NPK.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04616
(151) 11.07.2013
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

COMOD
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produs pesticid, fungicide, erbicide,
insecticide. 
35 Publicitatea produselor proprii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04829
(151) 11.07.2013
(732) S.C. ARENA ADVERTISING KEY

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 120,
sector 5, 050728, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Editura Roata
 
(531) Clasificare Viena:150709; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04821
(151) 11.07.2013
(732) S.C. MINCONS PREST S.R.L., Str.

Pictor Nicolae Brana nr. 47A, Sat
Selimbar, Judeţul Sibiu, , COMUNA
SELIMBAR ROMANIA 

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

(540)

ESS ENERGIE SPAR SYSTEME

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270112;

270522; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04841
(151) 11.07.2013
(732) S.C. LEVEL FIVE S.R.L., Calea

Prutului nr. 9, corp C2, camera 5, corp
C3, camera 1,4,5, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

YOOBI Espresso Yourself Social
Connection Bar
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04845
(151) 11.07.2013
(732) S.C. COSUL DE LEGUME S.R.L.,

Str.Plantelor nr. 4, Sat Tamaşi, judeţul
Ilfov, , COMUNA CORBEANCA
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Coşul de legume culese pe alese
 
(531) Clasificare Viena:050725; 050924;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04848
(151) 11.07.2013
(732) STEJEREAN VOIVU FLAVIU, Str.

Cerbulu i  n r .  25A,  Jude ţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

TRUE CLUB
  
(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 04857
(151) 11.07.2013
(732) AUTORITATEA NAŢIONALĂ

PENTRU ADMINISTRARE ŞI
R E G L E M E N T A R E  Î N
COMUNICAŢII, Str. Delea Nouă nr.
2, sector 3, 030925, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Veritel
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; managementul şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi analiză industrială;
designul şi dezvoltareade hardware şi software
pentru computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04849
(151) 11.07.2013
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

PODARI, Str. Stadionului nr. 1A,
Judeţul Dolj, , COMUNA PODARI
ROMANIA 

(540)

CS PODARI

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:010104; 020108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04858
(151) 11.07.2013
(732) KLF-ZVL Bearings, s.r.o., Lidicka

667, 258 01, VLASIM REPUBLICA
CEHA 

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

(540)

KLF-ZVL
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Bile, role şi piese din oţel forjat; bucşe
pentru bile de oţel şi inele de reţinere; arbori
tubulari, închizătoare şi piuliţele de oprire ale
acestora.
7 Rulmenţi cu bile, rulmenţi cu role, rulmenţi
cu ace, rulmenţi cu role conice, rulmenţi cu
role-butoi, role de ghidaj, roţi dinţate şi axe
pentru utilaje, utilaje pentru prelucrarea
metalelor, maşini-unelte şi utillaje pentru
producerea rulmenţilor şi a componentelor
acestora, utilaje de tăiere.
8 Instrumente de mână şi unelte folosite în
metalurgie.
35 Brokeraj comercial referitor la produsele
menţionate anterior.
40 Lucrări de forjare şi de tratament termic al
metalelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04830
(151) 11.07.2013
(732) NICOLAESCU DORIAN, Aleea

Circului nr. 2, bl. 3, sc. G, et. 2, ap. 73,
sector 2, 021104, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ultima Oferta.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate online; dezvoltarea şi
actualizarea de materiale publicitare;
distribuţie de materiale publicitare; închirierea
de spaţii publicitare, inclusiv pe Internet şi
alte reţele de computere; servicii de
management al publicităţii; organizare de
expoziţii şi târguri în scop comercial sau de
publicitate; servicii de agenţie de publicitate;
analiză şi cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea de
asistenţă şi informaţii în afaceri; administrarea
comercială a licenţelor de produse/servicii ale
altora; efectuarera de anchete şi investigaţii în
afaceri; servicii de facturare; compilare de
statistici; compilarea şi sistematizarea datelor
într-o bază de date de computere; cercetarea
datelor în baze de date de computere pentru
alţii; agenţii de import export; servicii de
vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul unor reţele de computere şi
Internet; procesarea comenzilor de cumpărare;
furnizarea de asistenţă la cumpărarea şi
achiziţionarea de produse şi servicii pentru
alţii; exploatarea de pieţe on line pentru
cumpărarea, vânzarea şi/sau schimbul de
produse, servicii şi/sau imobiliare; servicii de

vânzare la licitaţie; organizarea şi conducerea
de vânzare la licitaţie, inclusiv în reţele de
computere şi Internet; operarea de programe
de fidelizare pentru clienţi; compilarea de
baze de date de computere online şi baze de
date care pot fi cercetate on line în domeniul
reţelelor de socializare; informaţii, şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus.
38 Telecomunicaţii; transmisie de date,
imagini şi/sau sunet prin cablu, satelit, reţele
de computere, telefon, sau alte medii de
transmisie; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de computere; comunicaţii prin reţele
de fibră optică; servicii de transmitere de
mesaje; servicii de teleconferinţă; servicii de
telefonie şi fax; furnizare de jurnale online,
forumuri, galerii foto, buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori; asigurarea
accesului la un spaţiu multimedia on-line unde
terţii pot încărca, accesa, comenta şi clasifica
text, conţinut grafic, fotografic, video şi/sau
audio; asigurarea accesului la un sistem
on-line care permite utilizatorului unui
site-web să încarce clasamente şi comentarii
despre alţi utilizatori ai aceluiaşi site web cu
privire la tranzacţii comerciale mutuale;
transmitere şi punere în comun de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio;
servicii de radiodifuziune; servicii de agenţii
de presă; furnizarea accesului la baze de date,
publicaţii electronice, reţele de computere şi
internet; servicii de furnizare de internet;
servicii de portaluri de internet; închiriere de
echipamente de telecomunicaţii; informaţii şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04850
(151) 11.07.2013
(732) S.C. CASA DE LA ROSA S.R.L.,

Calea Urseni nr. 16B, judeţul Timiş,
300703, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

TEMPO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Servicii de publicare şi publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04859
(151) 11.07.2013
(732) PAUNA MARIA MIHAELA, Bd.

Timişoara nr. 51, bl. F7, sc. D, ap. 66,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Maria Pauna STUDIO DE SPRANCENE

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton, imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante,

cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor; redactare; editare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de emisiuni
radio şi tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizarea de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare on-line.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de îngrijire pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04860
(151) 11.07.2013
(732) PAUNA MARIA MIHAELA, Bd.

Timişoara nr. 51, bl. F7, sc. D, ap. 66,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Maria Pauna MAKE-UP YOUR MIND

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

16 Produse de hârtie şi carton, imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante,
cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor; redactare; editare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de emisiuni
radio şi tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizarea de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare on-line.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de îngrijire pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04851
(151) 11.07.2013
(732) S.C. PIROŞ SECURITY SYSTEM

S.R.L., Str. Fermei nr. 4A,
Vladimirescu, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

PIROŞ SECURITY system

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260116;

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

clase:
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi de protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţilor; agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04852
(151) 11.07.2013
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TALENT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse pesticide, fungicide, ierbicide,
insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04861
(151) 11.07.2013
(732) MUNTEANU CEZAR - PETRU,

Str. Apolodor nr. 6, ap. 1, sector 5,
050741, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SĂNĂTATEA ÎNCEPE DIN FARFURIE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04832
(151) 11.07.2013
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCURESTI AUTO MALL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 11.07.2013

12

(210) M 2013 04853
(151) 11.07.2013
(732) HORIA GEORGE SZABO, Str.

Andrei Saguna nr. 16, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(732) RAZVAN IOSIF, Emil Racoviţă nr.
9, bl. 31, ap. 30, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ENJOY HUNEDOARA
 
(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 04833
(151) 11.07.2013
(732) DIROMAR PROD S.R.L., Sat

Butoieşti, Jud. Mehedinţi, , COMUNA
BUTOIEŞTI ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

OK! refresh

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

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

32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor răcoritoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04834
(151) 11.07.2013
(732) LUCA TEODOR-DUMITRU, Str.

Braşovului nr. 13, et. 4, ap. 18, Jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

ASA TIRGU MURES

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

  
(531) Clasificare Viena:020914; 210301;

240105; 240916; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
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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 04862
(151) 11.07.2013
(732) CENTRUL CULTURAL PETRE

ŢUŢEA BUCOVINA, Str. Ştefan cel
Mare nr. 97A, judeţul Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

Străjerii Cetăţii Neamţ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a tradiţiilor şi
valorilor culturale prin orice mijloace, cât şi
prin site-uri păstrătoare a moştenirii istorice
culturale. 
40 Servicii privind tratarea, prelucrarea,
transformarea mecanică sau chimică a
substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor în scopul ecologizării mediului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; conservarea,
identificarea, păstrarea valorilor culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04835
(151) 11.07.2013
(732) S.C. IQ GUARD S.R.L., Şos

Giurgiului nr. 126, bl. 7, sc. 1, parter,
ap. 3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Q GUARD

(591) Culori revendicate:alb, negru kaki
 
(531) Clasificare Viena:210113; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi consultanţă, servicii de pază a
transporturilor de bunuri şi valori şi
consultanţă, servicii de gardă de corp şi
consultanţă în domeniu, activităţi de protecţie
şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04863
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  G R U P  S E R V I C I I

PETROLIERE S.A., Incinta Port
Dana 34, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

GSP OFFSHORE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de foraj şi exploatare petrol şi gaze
în câmpuri submerse.
39 Transport; ambalare şi depozitare conexate
activităţii de foraj şi exploatare maritimă.
42 Consultanţă tehnică şi tehnologică în
domeniul forajuluimaritim.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04864
(151) 11.07.2013
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

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

(540)

OIKOS

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu
(531) Clasificare Viena:070124; 070508;

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

clase:
29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate
cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi lactate bazate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04836
(151) 11.07.2013
(732) S.C. RALMI AGRO PLANT S.R.L.,

Str. Sold. Ene Modoran, nr. 3, bl.
M93B, sc. 1, et. 8, ap. 51, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AZI AM KEF

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:020123; 270502;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (publicitate pentru
activităţi pe site).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04842
(151) 11.07.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LACTOCALCIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice pe bază de calciu.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04854
(151) 11.07.2013
(732) HORIA GEORGE SZABO, Str.

Andrei Saguna nr. 16, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(732) RAZVAN IOSIF, Emil Racoviţă nr.
9, bl. 31, ap. 30, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ENJOY BRASOV
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04837
(151) 11.07.2013
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

F I A T  A U T O B E R G A M O
ASOCIATIE, Str. Santuhalm nr.
146A, Jud. Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

FOTBAL CLUB FIAT
AUTOBERGAMO

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
41 Aactivităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04843
(151) 11.07.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EFICALCIFEROL D3
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente dietetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04838
(151) 11.07.2013
(732) S.C. INTERFOOD PROCESSING

S.R.L., B-dul. Alexandru cel Bun, nr.
40, bl. C12, parter, , IAŞI ROMANIA

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

(540)

ALEGE CE E MAI BUN! DIN 2000

(591) Culori revendicate:grena
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(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04855
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GAŞCA ZURLI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04844
(151) 11.07.2013
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

NULSORA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume
contraceptive orale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04840
(151) 11.07.2013
(732) S.C. IDEEA NATURAL FOOD

S.R.L., B-dul Independenţei nr. 4, Jud.
Vrancea, , PANCIU ROMANIA 

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

(540)

ideea natural food PROSANO

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04865
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  A D V A N C E D  B I Z

SOLUTIONS S .R .L . ,  Şo s .
Vlădiceasca nr. 84, ap. camera 6, Sat
Vlădiceasca, judeţul Ilfov, ,
COMUNA SNAGOV ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

RomBet 1x2

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru deschis
(Pantone 7461C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.(solicitam protecţie
pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 35 a Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (solicitam protecţie
pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 38 a Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea servicilor de
amuzament; servicii de jocuri de noroc;
servicii de cazino şi pariuri; servicii de jocuri
de noroc şi pariuri furnizate online, la telefon,
prin intermediul unei emisiuni de televiziune
sau prin intermediul unui site web; servicii de
jocuri de bingo; servicii oferite de săli de
bingo; producţia de filme, altele decât filmele
publicitare; servicii de desktop publishing;
servicii de fotografiere; producţia de programe
de radio şi televiziune; furnizarea serviciilor
de amuzament de tip Arcade; producerea
spectacolelor; furnizarea articolelor de
recreere; închirierea terenurilor de sport;
închirierea de decoruri; închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor; cronometrarea evenimentelor
sportive; organizarea şi susţinerea de colocvii,
congrese, conferinţe, concerte, seminarii;
servicii de prezentări cinematografice; servicii
de club (amuzament sau educaţie); oferirea de
informaţii despre posibilităţi de recreere;
servicii de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată; oferirea de informaţii şi
consultanţă în materie de divertisment, jocuri
de noroc şi pariuri; servicii de operare de
jocuri de bingo computerizate sau televizate;
organizarea de competiţii sportive şi de
divertisment; furnizarea instalaţiilor de cazino
(jocuri de noroc); servicii de divertisment cu
aparate de jocuri de noroc; organizarea şi
operarea de loterii; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile; servicii de

publicare texte, cu excepţia textelor
publicitare; închirierea echipamentelor de
jocuri de noroc; oferirea de informaţii despre
jocuri de noroc şi pariuri prin intermediului
unui website; planificarea, organizarea şi
coordonarea de servicii de divertisment sub
formă de concursuri şi de jocuri de noroc
online, pe internet; servicii de pariuri sportive;
exploatarea sălilor de jocuri; servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul
internetului; furnizare de informaţii pentru
jucători cu privire la scorurile lor la jocuri prin
intermediul paginilor web; oferirea de jocuri
pe internet (nedescărcabile); furnizare de
dotări pentru cazinouri şi pentru jocuri de
noroc; distracţii; prezentarea de reprezentaţii
live; servicii oferite în domeniul jocurilor de
noroc şi pariurilor de către agenţii de pariuri;
organizarea de jocuri de noroc şi pariuri;
organizarea de jocuri loto; exploatarea
jocurilor de noroc de tip slot-machine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04856
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TANTI PREZENTATOAREA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
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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 tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04839
(151) 11.07.2013
(732) S.C. LAMAR TRUST S.R.L., Str.

Bârlea nr. 2B, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LAMAR
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

270507;  

(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
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
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produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.

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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
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
plastice.
21 Ustensile şi recipienti 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
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
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saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
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.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04846
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  C L U B  M I L I T A R I

RESIDENCE S.R.L., Str. Gospodari
nr. 67, Sat Roşu, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)

AQUA SPA MILITARI RESIDENCE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04866
(151) 11.07.2013
(732) DRAGOS PETRESCU, Str. Londra

nr. 18A, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

g city cafe

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
483C), galben (Pantone 7506C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04867
(151) 11.07.2013
(732) DRAGOS PETRESCU, Str. Londra

nr. 18A, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

g city grill

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1805C), negru (Pantone 432C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04847
(151) 11.07.2013
(732) S . C .  C L U B  M I L I T A R I

RESIDENCE S.R.L., Str. Gospodari
nr. 67, Sat Roşu, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)

SALA DIAMOND BALLROOM
MILITARI RESIDENCE

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


