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Publicate în 18.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06482
11.10.2013 PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA
CLUB NAUTIC CALLATIS

2 M 2013
07253

11.10.2013 COSTEA IOAN ASCENSO

3 M 2013
07254

11.10.2013 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. LOVEDOGS

4 M 2013
07255

11.10.2013 CATAROV MATEI TEO BAND

5 M 2013
07256

11.10.2013 BELECA LAURA Beleca & AsociaÛii

6 M 2013
07257

11.10.2013 S.C. 911 PROMOTION S.R.L. FABRIX studio

7 M 2013
07258

11.10.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Hepato Regenerator

8 M 2013
07259

11.10.2013 S.C. BDS CONSULT
MANAGEMENT S.R.L.

FLEXIMO

9 M 2013
07260

11.10.2013 CALIN ALEXANDRU NEDELCU GINKGOVIT

10 M 2013
07261

11.10.2013 S.C. DOLCE VITA DRINKS
S.R.L.

Dolce Vita

11 M 2013
07262

11.10.2013 S.C. TARSAGO ROMANIA
S.R.L.

REVISTA TR@VEL

12 M 2013
07263

11.10.2013 S.C. BIRONET S.R.L. MONEYLOVEMEDIA

13 M 2013
07264

11.10.2013 ZORLUTEKS TEKSTIL
TICARET VE SANAYI ANONIM
ÔIRKETI

TAC

14 M 2013
07265

11.10.2013 S.C. ROCAZARE S.R.L. ROcazare.RO Confortul pe care vi-l
puteti permite!

15 M 2013
07266

11.10.2013 RADU GELU ALIN SEMNAL

16 M 2013
07267

11.10.2013 S.C. AUDIO RONIN S.R.L. AV mall AUDIO & VIDEO
EQUIPMENT

17 M 2013
07268

11.10.2013 S.C. AUDIO RONIN S.R.L. lt luxurytime

18 M 2013
07269

11.10.2013 S.C. AUDIO RONIN S.R.L. audioronin
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19 M 2013
07270

11.10.2013 S.C. TOMINVEST S.R.L. IMUNITAS

20 M 2013
07271

11.10.2013 P.F.A. DERDEICEA
VLAD-IONUT

S SUBSIGN

21 M 2013
07272

11.10.2013 S.C. COTTONTEX S.R.L. cottontex

22 M 2013
07273

11.10.2013 S.C. ARTWIN CONSULTING
S.R.L.

Artwin Exceed.Innovate.Deliver.

23 M 2013
07274

11.10.2013 S.C. GYM PALACE S.R.L. GYM PALACE

24 M 2013
07275

11.10.2013 S.C. INVEST INTERMED GF
I.F.N. S.R.L.

MONEYGOLD IFN AMANET &
EXCHANGE

25 M 2013
07276

11.10.2013 CODREANU
ALEXANDRU-COSMIN

In unitate fortitudo

26 M 2013
07277

11.10.2013 CODREANU
ALEXANDRU-COSMIN

Pro Diaspora Român|

27 M 2013
07278

11.10.2013 CODREANU
ALEXANDRU-COSMIN

PDR

28 M 2013
07279

11.10.2013 CODREANU
ALEXANDRU-COSMIN

URP UNIUNEA ROMANILOR DE
PRETUTINDENI

29 M 2013
07280

11.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. PAÔAPORT DIPLOMATIC Care este
rolul diplomaÛiei în zilele noastre?

30 M 2013
07281

11.10.2013 S.C. RCS & RDS S.A. JURNALUL DE SEAR{

31 M 2013
07282

11.10.2013 S.C. SUN GLASS CENTER
S.R.L.

FNG

32 M 2013
07283

11.10.2013 S.C. SUN GLASS CENTER
S.R.L.

LILIUM

33 M 2013
07284

11.10.2013 TEXACOM INTERNATIONAL
S.R.L.

Gospodareste-te nemteste plateste
romaneste! OK ONCEPT.RO

34 M 2013
07285

11.10.2013 RADOI OLIMPIU ALEXANDRU fabrica de bucurii

35 M 2013
07286

11.10.2013 S.C. ADDOR MEDIA PRESS
S.R.L.

CARNEXPO
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(210) M 2013 06482
(151) 11.10.2013
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

CLUB NAUTIC CALLATIS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:070508; 180323;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD Rom, casete video, suporturi magnetice
conţinând materiale publicitare. 
12 Vehicule.
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie;
fotografii; papetărie; articole de birou.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în scop
turistic şi nautic, comercial şi publicitar;
organizare de întâlniri între expozanţi şi
vizitatori (în scop publicitar şi consultativ);
servicii de afaceri, publicitate şi reclamă
internă şi externă prin mass-media,
audio-video şi alte materiale promoţionale în
vederea dezvoltării turismului din zonă, în
general, şi a segmentului de turism nautic, în

special; realizarea şi difuzarea de materiale
publicitare atât în ţară, cât şi în străinătate.
40 Servicii de inscripţionarea pe aparate de
locomoţie navală sau terestră.
41 Divertisement; organizarea de diverse
manifestări şi activităţi sportive în domeniul
turismului nautic; organizarea de evenimente,
spectacole şi manifestări în aer liber; educaţie,
instruire.
42 Portal de promovare (crearea şi menţinerea
de site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07264
(151) 11.10.2013
(732) ZORLUTEKS TEKSTIL TICARET

VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI,
Zorlu Plaza, , ISTANBUL TURCIA 

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

(540)

TAC

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena:270511; 270524;
290112;  

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

24 Ţesături pentru uz textil; materiale textile
neţesute; ţesături din fibră de sticlă pentru uz
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textil; ţesături care sunt impermeabile la gaze,
pentru baloane aeronautice; ţesături care imită
pielea animalelor; dubluri/căptuşeli (ţesături);
pânză groasă de legătorie, vatir (pânză groasă
pentru întăriri la haine) (buckram); materiale
de filtrare din materiale textile; draperii,
perdele; perdele pentru duş din materiale
textile sau din materiale plastice; lenjerii de
pat (household linen); feţe de masă (care nu
sunt din hârtie); şerveţele de masă din
materiale textile; acoperăminte de pat;
cearşafuri (materiale textile); feţe de pernă;
huse pentru perne şi huse pentru cuverturi
căptuşite, huse din materiale textile pentru
mobilă, şervete din materiale textile, covoraşe
pentru rugăciuni din materiale textile,
acoperăminte pentru pat din hârtie, cuverturi
căptuşite, pături; materiale textile pentru baie
(cu excepţia îmbrăcămintei); prosoape din
materiale textile; tapet din materiale textile;
batiste din materiale textile; şerveţele din
materiale textile pentru îndepărtarea
machiajului; steaguri (care nu sunt din hârtie),
etichete (materiale textile).
35 Servicii de vânzare cu amănuntul; aducerea
la un loc a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07265
(151) 11.10.2013
(732) S.C. ROCAZARE S.R.L., Str.

Baicului nr. 8, bl. 4, sc. A, et. 10, ap.
41, camera 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROcazare.RO Confortul pe care vi-l
puteti permite!

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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; creare şi
administrare website.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07266
(151) 11.10.2013
(732) RADU GELU ALIN, Sat Andrăşeşti,

Judeţul Ialomiţa, , COMUNA
ANDRĂŞEŞTI ROMANIA 

(540)

SEMNAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07253
(151) 11.10.2013
(732) COSTEA IOAN, Str. Olteniei nr. 14,

Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
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)

ASCENSO
 
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate de ridicare şi înălţare, ascensoare şi
scări rulante, în special lifturi de marfă, de
persoane, de trepte, de manevrare a
materialelor şi platforme.
35 Comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor mai sus menţionate din
clasa 7, prezentarea acestor produse pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu produsele indicate
din clasa 7, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă comercială pentru
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aceste produse; activităţi de import-export cu
produse de tipul celor sus-mentionate.
37 Instalare, întreţinere şi reparaţii pentru
lifturi şi alte aparate de ridicare şi înălţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07254
(151) 11.10.2013
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector
2, 020337, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LOVEDOGS
 
(531) Clasificare Viena:020919; 030108;

270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07255
(151) 11.10.2013
(732) CATAROV MATEI, Bd. Corneliu

Coposu nr. 32, sc. B, ap. 2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

TEO BAND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de
persoane sau instituiţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor sau
animalelor, ca şi serviciile destinate
divertismentului sau captării atenţiei; servicii
de educaţie a persoanelor şi de dresaj al
animalelor, sub toate formele; servicii al căror
scop esenţial este divertismentul,
amuzamentul sau recreerea persoanelor;
servicii de prezentare a operelor de artă
plastică sau de literatură publicului, în scopuri
culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07276
(151) 11.10.2013
(732) CODREANUALEXANDRU-COS

MIN, Str. Prunaru nr. 2.4, bl. 6.7, sc.
B, ap. 43, sector 1, 014552,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

In unitate fortitudo
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07256
(151) 11.10.2013
(732) BELECA LAURA, Aleea Platanului

nr. 1, bl. A32, sc. A, et. 8, ap. 27,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Beleca & Asociaţii
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07277
(151) 11.10.2013
(732) C O D R E A N U A L E X A N D R U -
COSMIN,Str. Prunaru nr. 2.4, bl. 6.7, sc.B,
a p . 4 3 , s e c t o r 1 ,014552 ,BUCUREŞT I
R O M A N I A
(540)

Pro Diaspora Română

(591) Culori revendicate:bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:020122; 040205;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07278
(151) 11.10.2013
(732) CODREANUALEXANDRU-COS

MIN, Str. Prunaru nr. 2.4, bl. 6.7, sc.
B, ap. 43, sector 1, 014552,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PDR

(591) Culori revendicate:bleumarin
(531) Clasificare Viena:040205; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07267
(151) 11.10.2013
(732) S.C. AUDIO RONIN S.R.L., Str.

Panait Istrati nr. 42-44, parter, ap.1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AV mall AUDIO & VIDEO
EQUIPMENT

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri, alb
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270524; 290113;  
(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;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
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incendiilor.
15 Instrumente muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07257
(151) 11.10.2013
(732) S.C. 911 PROMOTION S.R.L.,

Aleea Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. C,
ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FABRIX studio
  
(531) Clasificare Viena:090502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07279
(151) 11.10.2013
(732) CODREANUALEXANDRU-COS

MIN,Str. Prunaru nr. 2.4, bl. 6.7, sc.
B, ap. 43, sector 1, 014552,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URP UNIUNEA ROMANILOR DE
PRETUTINDENI

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030710; 030716;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07268
(151) 11.10.2013
(732) S.C. AUDIO RONIN S.R.L., Str.

Panait Istrati nr. 42-44, parter, ap.1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

lt luxurytime

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07258
(151) 11.10.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

Hepato Regenerator
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07269
(151) 11.10.2013
(732) S.C. AUDIO RONIN S.R.L., Str.

Panait Istrati nr. 42-44, parter, ap.1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

audioronin

(591) Culori revendicate:roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:011523; 270502;

270503; 290112;  
(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;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; 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.
15 Instrumente muzicale.
19 Materiale de construcţii (nemetalice);
construcţii nemetalice transportabile;
monumente nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07270
(151) 11.10.2013
(732) S.C. TOMINVEST S.R.L., Str.

Victoriei nr. 32, Judeţul Bacău,
605200, COMĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

IMUNITAS

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice şi parafarmaceutice
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07271
(151) 11.10.2013
(732) P . F . A .  D E R D E I C E A

VLAD-IONUT, Str. Splai Bahlui nr.
35, bl. B2, sc. A, et. 4, ap. 20, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

S SUBSIGN

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07272
(151) 11.10.2013
(732) S.C. COTTONTEX S.R.L., Calea

Buziaşului nr. 18, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

cottontex

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

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din 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 şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07280
(151) 11.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAŞAPORT DIPLOMATIC Care este
rolul diplomaţiei în zilele noastre?
  
(531) Clasificare Viena:011725; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07281
(151) 11.10.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JURNALUL DE SEARĂ

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea prin
intermediul programelor de televiziune. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07259
(151) 11.10.2013
(732) S . C .  B D S  C O N S U L T

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLEXIMO

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn.
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;
operarea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07282
(151) 11.10.2013
(732) S.C. SUN GLASS CENTER S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, judeţul Ilfov, ,
COM. AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

FNG
 
(531) Clasificare Viena:270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de uz casnic din porţelan şi
ceramică (ceşti, vaze, căni, farfurii) cu
excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07283
(151) 11.10.2013
(732) S.C. SUN GLASS CENTER S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, judeţul Ilfov, ,
COM. AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

LILIUM
 
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de uz casnic din porţelan şi
ceramică (ceşti, vaze, căni, farfurii) cu
excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07273
(151) 11.10.2013
(732) S.C. ARTWIN CONSULTING

S.R.L., Bdul. Nicolae Titulescu nr. 14,
ap. 3, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Artwin Exceed.Innovate.Deliver.

(591) Culori revendicate:portocalit (pantone
1575 C), albastru (pantone 653 C)

  
(531) Clasificare Viena:260303; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07260
(151) 11.10.2013
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

Str. Stanislav Cihoschi nr. 13, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GINKGOVIT

 
(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 07284
(151) 11.10.2013
(732) TEXACOM INTERNATIONAL

S.R.L., Şoseaua Mihai Bravu nr. 227,
bl. A7, parter, ap. 9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Gospodareste-te nemteste plateste
romaneste! OK ONCEPT.RO
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru casă şi grădină (cu excepţia
transportului lor) comercializate exclusiv prin
reţea proprie de magazine online, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07261
(151) 11.10.2013
(732) S.C. DOLCE VITA DRINKS

S.R.L., Str. Petuniilor nr. 6, judeţul
Suceava, 720216, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Dolce Vita

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

  
(531) Clasificare Viena:240701; 260118;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07274
(151) 11.10.2013
(732) S.C. GYM PALACE S.R.L., Str.

Independenţei nr. 7-9, et. I, II, subsol,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

GYM PALACE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07262
(151) 11.10.2013
(732) S.C. TARSAGO ROMANIA S.R.L.,

Str. Delea Nouă nr. 2, et. 3, biroul 1 şi
biroul 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr.4-8, et.8, camera 1,
sector 1 BUCURESTI

(540)

REVISTA TR@VEL

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

290113;  
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(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; publicarea textelor publicitare;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
reviste de presă.
41 Publicarea cărţilor şi jurnalelor on-line;
furnizarea de publicaţii electronice on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07275
(151) 11.10.2013
(732) S.C. INVEST INTERMED GF

I.F.N. S.R.L., Str. Smeurei nr. 54,
Judeţul Argeş, 110046, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

MONEYGOLD IFN AMANET &
EXCHANGE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2747 C), galben auriu

  
(531) Clasificare Viena:241708; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; activităţi de import-export;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07285
(151) 11.10.2013
(732) RADOI OLIMPIU ALEXANDRU,

Str. Tufişului nr. 18A, sector 5,
050317, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

fabrica de bucurii

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

 
(531) Clasificare Viena:020901; 020925;

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

clase:
35 Servicii de publicitate, promovare a
drepturilor şi intereselor persoanelor cu
deficienţe psihice/fizice prin toate mijloacele.
41 Servicii de educare şi instruire a
persoanelor defavorizate în vederea
ameliorării stării de sănătate şi reducerea
gradului de dependenţă a persoanelor care se
confruntă cu grave probleme; servicii de
organizarea de simpozioane, conferinţe,
seminarii cu rol de educare pentru creşterea
calităţii vieţii pentru persoanele defavorizate.
45 Servicii sociale; servicii de protecţia
persoanelor aparţinând unor categorii
defavorizate; servicii de investigare a
persoanelor şi a trecutului persoanelor;

servicii juridice şi anume repartizarea
drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanelor cu deficienţe psihice şi/sau fizice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07286
(151) 11.10.2013
(732) S.C. ADDOR MEDIA PRESS

S.R.L., Str. Primăverii nr. 2, Subsol,
Camera 4, judeţul Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(540)

CARNEXPO
  
(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 07263
(151) 11.10.2013
(732) S.C. BIRONET S.R.L., Str.

Constantin Argetoianu bl. 74, et. 2, ap.
9, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

MONEYLOVEMEDIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; difuzare de
anunţuri publicitare; căutare de informaţii în
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fişiere informatice, pentru terţi; căutare de
sponsorizare; cercetarea pieţei; cercetări
pentru afaceri; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane); închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
reactualizare de materiale publicitare;
publicare de texte publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane); închiriere de material
publicitar;închiriere de spaţii publicitare;
pregătirea de texte publicitare; publicare de
texte publicitare; reactualizarea documentaţiei
publicitare; publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată.
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; artă
grafică şi design; programare pentru
calculatoare; consultanţă în domeniul
calculatoarelor; consultanţă în domeniul
programelor de calculator; crearea şi
întreţinerea siteurilor web pentru terţi;
elaborarea (conceperea) de programe;
găzduirea siteurilor informatice (siteuri web;
închirierea de programe informatice;
închirierea serverelor web;actualizarea de
programe; elaborarea (conceperea) de
programe; instalarea de programe; consultanţă
în materie de programe de calculator;
întreţinerea de programe de calculator;
copierea de programe informatice.

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{ DIN 18.10.2013

Referitor la depozitul M2013/07011 publicat în data de 10.10.2013 dintr-o
regretabil| eroare la clasele 14 Õi 18 s-a omis urm|toarea formulare:

 - se solicit| protecÛie pentru toate produsele din lista alfabetic| a clasei.


