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Cereri M|rci publicate în data de 20.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09147
13.12.2013 S.C. PRO TV S.A. PATRU NUNÚI ÔI O PROVOCARE

2 M 2013
09148

13.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed GASCURE sirop Regleaz|
digestia în mod natural

3 M 2013
09149

13.12.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed LIVECOM Tab Protector
natural al ficatului

4 M 2013
09150

13.12.2013 S.C. PROBRAND MARKETING
& LOGISTICS S.R.L.

JOKER

5 M 2013
09151

13.12.2013 S.C. ROMPESCARIA
INTERNATIONAL S.R.L.

Fishland FISH & CHIPS

6 M 2013
09152

13.12.2013 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. Digital Nature

7 M 2013
09153

13.12.2013 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. Smart Nation

8 M 2013
09154

13.12.2013 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. UPC DIGITAL NATURE
www.upcdigitalnature.ro

9 M 2013
09155

13.12.2013 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. smartnation

10 M 2013
09156

13.12.2013 S.C. MILCA S.R.L. FLEXIA

11 M 2013
09157

13.12.2013 CÎRSTEA NICOLAE B BIBLIOLEX

12 M 2013
09158

13.12.2013 ASOCIAÚIA CSR MINDSET CSR MINDSET

13 M 2013
09159

13.12.2013 Asociatia Daruieste Viata BURSA DE FERICIRE

14 M 2013
09160

13.12.2013 S.C. OPTIPLAZA S.R.L. PARADOX

15 M 2013
09161

13.12.2013 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

NETPERFORM

16 M 2013
09162

13.12.2013 S.C. BAKERY STREET S.R.L. ARTISAN BOULANGER Bread &
Spices FRESHLY BAKED

17 M 2013
09163

13.12.2013 S.C. AMW STRATEGIE SRL-D HEDONISTIQUE
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18 M 2013
09164

13.12.2013 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

CEA MAI BUN{ CAFEA, PE
ONOAREA MEA !

19 M 2013
09165

13.12.2013 S.C. ENTERPRISE FOCUSED
SOLUTIONS S.R.L.

exoria

20 M 2013
09166

13.12.2013 S.C. APOLLO PHARMA S.R.L. APOLLO PHARMA

21 M 2013
09167

13.12.2013 S.C. APOLLO MED CENTER
S.R.L.

APOLLO MED CENTER

22 M 2013
09168

13.12.2013 S.C. INCOGNITO INC SRL-D Forever Fashion

23 M 2013
09169

13.12.2013 S.C. EYECANDY & STUFF
S.R.L.

VANITY STREET

24 M 2013
09170

13.12.2013 BARTOLF LAURA-MONICA DIVINATIS consultantul tau de suflet

25 M 2013
09171

13.12.2013 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

CUMPARAMISESTE

26 M 2013
09172

13.12.2013 MUNTEANU MIHNEA
BIRKENHEUER MUNTEANU
ANDREA DIANA

CENTRUL OFTALMOLOGIC Prof.
Dr. MUNTEANU

27 M 2013
09173

13.12.2013 STANCIU CRISTIAN GLORIA Medical

28 M 2013
09174

13.12.2013 S.C. UP STARS S.R.L. Up Stars

29 M 2013
09175

13.12.2013 S.C. UP STARS S.R.L. Up Stars Lounge

30 M 2013
09176

13.12.2013 S.C. MUSICART S.R.L. PLAIURI SOMEÔENE

31 M 2013
09177

13.12.2013 S.C. SALUBRIS S.A. SalubrIS

32 M 2013
09178

13.12.2013 S.C. ZDRAVAN S.R.L. ZDRAV{N

33 M 2013
09179

13.12.2013 S.C. ZDRAVAN S.R.L. paradisverde

34 M 2013
09180

13.12.2013 GD ESCAPADE S.R.L. HIMALAYA

35 M 2013
09184

13.12.2013 S.C. URGENT CURIER S.R.L. Afacerea Dvs. URGENTa noastra!

36 M 2013
09185

13.12.2013 S.C. URGENT CURIER S.R.L. Noi livram incredere!
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37 M 2013
09189

13.12.2013 S.C. ADR FACILITATING
SOLUTIONS S.R.L.

ADR facilitating solutions

38 M 2013
09190

13.12.2013 IMPROVSHOW
ENTERTAINEMENT S.R.L.

NATIONALA DE IMPROVIZATIE

39 M 2013
09191

13.12.2013 IMPROVSHOW
ENTERTAINEMENT S.R.L.

IMPROV SHOW CU MIHAI
BOBONETE

40 M 2013
09192

13.12.2013 ANTONESCU CIPRIAN MARIAN
IONICA MIHAI CONSTANTIN

AT SHOES

41 M 2013
09193

13.12.2013 PARTIN ENDRE TOTAL BRONZ

42 M 2013
09194

13.12.2013 S.C. SONART ARTIST
MANAGEMENT & RECORDS
S.R.L.

TRAFFIC STRINGS

43 M 2013
09195

13.12.2013 S.C. SONART ARTIST
MANAGEMENT & RECORDS
S.R.L.

SEASONS RENDEZVOUS

44 M 2013
09196

13.12.2013 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

CRAMA VL{DOIANU

45 M 2013
09198

13.12.2013 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

CRAMA AXINTE

46 M 2013
09199

13.12.2013 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

CRAMA ARAPU

47 M 2013
09200

13.12.2013 PEEK & CLOPPENBURG KG PEEK

48 M 2013
09201

13.12.2013 PEEK & CLOPPENBURG KG CLOPPENBURG

49 M 2013
09202

13.12.2013 PEEK & CLOPPENBURG KG PuC

50 M 2013
09203

13.12.2013 PEEK & CLOPPENBURG KG P&C

51 M 2013
09204

13.12.2013 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ETI ADICTO INTENSE
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(210) M 2013 09147
(151) 13.12.2013
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

PATRU NUNŢI ŞI O PROVOCARE

(591) Culori revendicate:bleu, albastru,
portocaliu, roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

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

clase:
9 Filme cinematografice şi fotografice,
înregistrări audio şi video, casete audio şi
casete video, aparate pentru înregistrarea,
transmisia sau reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi magnetice de date;
discuri de înregistrare; sunet; aparate pentru
înregistrarea şi reproducerea datelor şi
imaginilor video; înregistrări, discuri, casete,
benzi, cartuşe, carduri şi alte suporturi, toate
conţinând sau pentru utilizarea în vederea
înregistrărilor sonore, înregistrări video, date,
imagini, grafice, texte, programe sau
informaţii; suporturi de memorie, discuri
compacte interactive, CD-ROM-uri şi
DVD-uri, telefoane inteligente, software-ul
aferent; aparate de telefoane WAP şi
software-ul aferent; piese şi accesorii pentru
toate produsele menţionate, jocuri pentru
calculator, software pentru calculator.

16 Cărţi, materiale tipărite, periodice,
monografii, fotografii, broşuri, calendare,
jurnale, reviste, afişe; papetărie, aticole de
birou, stilouri, creioane, radiere, felicitări,
materiale artistice, pensule, cărţi poştale;
autocolante, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
38 Servicii de radiodifuzare şi de
telecomunicaţii, radiodifuzare şi transmisie
programe de televiziune, radio, cablu, satelit
şi internet; telecomunicare de informaţii
(inclusiv pagini web), programe de calculator
şi orice alte date; servicii de poştă electronică;
furnizarea de acces la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date informatice şi
internet; transmiterea de mesaje; sunet şi
imagini; transmiterea de informaţii prin
comunicări prin satelit, microunde sau
mijloace electronice, digitale sau analogice;
servicii de comunicaţii pentru furnizarea şi
afişarea de informaţii de la o baza de date
stocata pe calculator; servicii de comunicaţii;
afişarea informaţiilor, mesajelor, imaginilor şi
datelor electronic, digital şi analogic;
informare şi consiliere cu privire la oricare
dintre serviciile menţionate.
41 Divertisment; servicii de divertisment;
servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, radio, cablu, satelit
şi internet; producţie şi prezentare de
programe de televiziune, spectacole, filme,
clipuri video şi DVD-uri; producţie şi
prezentare de programe de televiziune, radio,
cablu, satelit şi internet; producţie, prezentare,
distribuţie, sindicalizare, crearea de reţele şi
închiriere programe, filme, înregistrări audio,
înregistrări video şi DVD-uri de televiziune,
radio, cablu, satelit şi internet; servicii
educaţionale referitoare la divertisment;
informaţii cu privire la divertisment sau
educaţie, furnizate on-line dintr-o bază de date
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de calculator sau Internet sau prin comunicaţii
prin satelit, microunde sau alte mijloace
electronice, digitale sau analogice, publicaţii;
organizare, producţie şi prezentare de
evenimente în scopuri educative, culturale sau
de divertisment; organizare, producţie şi
prezentare de competiţii, concursuri, jocuri,
spectacole cu jocuri, teste, zile de distracţie,
expoziţii, spectacole, spectacole itinerante,
evenimente puse în scenă, petreceri,
spectacole de teatru, concerte, spectacole live
şi evenimente de participare; servicii de
informare şi consiliere cu privire la oricare
dintre serviciile menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09152
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digital Nature

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09153
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Smart Nation
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09148
(151) 13.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                         

ayurmed GASCURE sirop Reglează
digestia în mod natural

(531) Clasificare Viena:190701; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09149
(151) 13.12.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                     

ayurmed LIVECOM Tab Protector
natural al ficatului
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09156
(151) 13.12.2013
(732) S.C. MILCA S.R.L., Str. Radu

Şerban nr. 485, Com. Comana, Jud.
Giurgiu ,  ,  SAT COMANA
ROMANIA 

(540)

FLEXIA

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

6 Construcţii transportabile metalice, uşi de
garaj rezidenţiale şi industriale, porţi
industriale.
19 Construcţii transportabile nemetalice, uşi
de garaj, rulouri exterioare, plase împotriva
insectelor
24 Plase împotriva insectelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09173
(151) 13.12.2013
(732) STANCIU CRISTIAN, Str. Sf.

Andrei nr. 55A, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)
                 

GLORIA Medical

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:241314; 270502;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09177
(151) 13.12.2013
(732) S.C. SALUBRIS S.A., Şos. Naţională

nr. 43, jud. Iaşi, 700237, IAŞI
ROMANIA 

(540)
                     

SalubrIS

(591) Culori revendicate:verde (pantone
382C), mov (pantone 248 C), albastru

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270502;

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

clase:
39 Servicii de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor.
40 Servicii de prelucrare a deşeurilor şi altor
substanţe organice sau anorganice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09150
(151) 13.12.2013
(732) S.C. PROBRAND MARKETING &

LOGISTICS S.R.L., Aleea 1 Teilor
nr. 4, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)
                         

JOKER

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:210105; 270508;

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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
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sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09190
(151) 13.12.2013
(732) I M P R O V S H O W

ENTERTAINEMENT S.R.L., Şos.
Mihai Bravu nr. 6, bl. P23-24, sc. C,
et. 4, ap. 85, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATIONALA DE IMPROVIZATIE

(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 09191
(151) 13.12.2013
(732) I M P R O V S H O W

ENTERTAINEMENT S.R.L., Şos.
Mihai Bravu nr. 6, bl. P23-24, sc. C,
et. 4, ap. 85, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

IMPROV SHOW CU MIHAI
BOBONETE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09179
(151) 13.12.2013
(732) S.C. ZDRAVAN S.R.L., Str.

Naţională, parter, bl. 13, Judeţul Iaşi,
707365, PODU ILOAIEI ROMANIA

(540)
                 

paradisverde

(591) C u l o r i
revendicate:portocaliu-cărămiziu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09151
(151) 13.12.2013
(732) S . C .  R O M P E S C A R I A

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Bucureşti nr. 14, Jud. Ilfov, ,
CIOROGARLA ROMANIA 

(540)
                   

Fishland FISH & CHIPS

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru,
bleu, bleumarin, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:180302; 240701;

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

clase:
29 Peste congelat, fileuri din peste, fructe de
mare, crustacee si moluşte congelate,
preparate din peste, fructe de mare, crustacee
şi moluşte, conserve din peste, crochete
alimentare pe bază de peste şi/sau fructe de
mare, crustacee şi moluşte, şi/sau legume,
preparate gătite pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, crustacee şi moluşte şi/sau legume.
35 Publicitate în domeniu.
39 Transport, ambalare, depozitare mărfuri în
domeniu.
40 Prelucrarea şi transformarea substanţelor
organice în domeniu.
43 Restaurante

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09192
(151) 13.12.2013
(732) ANTONESCU CIPRIAN MARIAN,

Str. Prelungirea Tunari nr. 5B, bl. S24,
sc. A, ap. 2, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(732) IONICA MIHAI CONSTANTIN,
Str. Izvorului nr. 10, judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)
                      

AT SHOES
 
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09178
(151) 13.12.2013
(732) S.C. ZDRAVAN S.R.L., Str.

Naţională, parter, bl. 13, Judeţul Iaşi,
707365, PODU ILOAIEI ROMANIA

(540)
                  

ZDRAVĂN

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09158
(151) 13.12.2013
(732) ASOCIAŢIA CSR MINDSET, Str.

C.C. Arion nr. 8, ap. 2, sector 1,
011082, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CSR MINDSET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de informare financiară privind
sponzorizarea asociaţiei; publicitate.
36 Colectarea de fonduri caritabile, proiecte
de strângere de fonduri, organizarea strângerii
de fonduri, informare financiară privind
sponzorizarea asociaţei.
41 Campanii cu scop umanitar, consiliere în
domeniul educativ, ecologic, cultural, al
sănătăţii, informarea pacienţilor privind
drepturile pe care le deţin, servicii cu rol de
educare şi instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09154
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

UPC DIGITAL NATURE
www.upcdigitalnature.ro

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7490C), negru (pantone 532C)

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09193
(151) 13.12.2013
(732) PARTIN ENDRE, Str. Bolnoc nr. 18,

jude ţul Braşov, ,  SACELE
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)
                 

TOTAL BRONZ

(591) Culori revendicate:alb, maro
  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

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

clase:
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
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dinţilor.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09184
(151) 13.12.2013
(732) S.C. URGENT CURIER S.R.L., Str.

Cpt Ivan Anghelache nr. 5, bl. M32,
sc. 1, et. 3, ap. 24, sector 5,, 051186,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Afacerea Dvs. URGENTa noastra!

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

39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09155
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                       

smartnation

(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
432C), bleu (pantone 801C)

(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09185
(151) 13.12.2013
(732) S.C. URGENT CURIER S.R.L., Str.

Cpt Ivan Anghelache nr. 5, bl. M32,
sc. 1, et. 3, ap. 24, sector 5,, 051186,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Noi livram incredere!
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
transport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09157
(151) 13.12.2013
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Cuza

Vodă nr. 23, bl. 23, sc. C, ap. 1, Jud.
Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)
                   

B BIBLIOLEX

(591) Culori revendicate:auriu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte medii de
înregistrare; înregistrare pe orice fel de
suporturi/dispozitive magnetice şi/sau
electronice existente în prezent sau în viitor,
prin stocarea permanentă ori temporară a
acesteia cu mijloace electronice, în bănci/baze
de date, pe suporturi online sau offline;
programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descărcate dintr-o reţea informatică externă;
agende electronice, aparate didactice
audio-vizuale, software înregistrat pentru
computere, programe pentru computer
(software descărcabil), programe înregistrare
operate pe computer, dispozitive periferice
pentru computer, programe înregistrare
operate pe computere, dispozitive de memorie
pentru computere, aparate de redare a compact
discurilor, compact discuri (audio-video),
compact discuri (memorie doar citire), medii

magnetice de date, date media optice; aparate
de procesare a datelor, seturi mâini libere
pentru telefoane, benzi de curăţire
(înregistrare), aparate de intercomunicare
Interfeţe pentru computere, circuite integrate,
medii de date optice, discuri optice, stilouri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
calculatoare de buzunar, receptoare audio şi
video, aparate pentru înregistrarea de la
distanţă, aparate de navigaţie prin satelit,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
suporturi de înregistrare a sunetului, discuri de
înregistrare a sunetului, benzi de înregistrare
a sunetului, aparate de reproducere a
sunetelor, aparate pentru transmiterea
sunetelor, software înregistrat pentru
computer, carduri smart (carduri cu circuite
integrate) tuburi de vid, vizor fotografic,
antene wireless; maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
prelucrarea, editarea, multiplicarea, difuzarea
şi comercializarea în format electronic, pe
suporţi specifici, suporturi on line sau off line,
de imagine, de sunet, sau de date, existente în
prezent sau în viitor; lectură şi/sau înregistrare
a fixării pe orice tip de suport video şi/sau
audio, difuzarea, comercializarea sau
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transmisiunea acestora; serviciile agenţiilor de
publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitate prin postă,
actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare,
închirierea spaţiilor publicitare, consiliere
pentru persoane; demonstraţii cu produse,
publicitate prin corespondenţă directă;
reproducerea documentelor; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de prezentări;
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; publicitate online pe o reţea de
computer; sondaje de opinie; publicarea
textelor publicitare; publicitate radio;
publicitate; declaraţii sau anunţuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de
produse sau servicii; baze de date
computerizate, intermedierea abonamentelor
de ziar, procesarea cuvintelor, transcriere,
dactilografiere, sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate, intermedieri de
promoţii de vânzare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail,
reproducerea documentelor.
38 Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană prin mijloace
senzoriale, aceste servicii sunt cele care:
permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană, transmit mesaje de la o persoană la
alta şi pun o persoană în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune),
servicii care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune; transmisia de
televiziune prin cablu; transmisie radio;
transmisii de televiziune; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor;
comunicaţii prin reţele de fibră optică;
comunicaţii prin telefon; servicii de
teleconferinţă; transmisia de fişiere digitale,

servicii privind închirierea timpului de acces
la reţelele globale de computere, comunicaţii
cu telefonul mobil, comunicarea cu terminale
de computere; furnizarea accesului la bazele
de date, transmisia de fişiere digitale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; serviciile oferite de
persoane sau instituiţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor, ca şi
serviciile destinate divertismentului sau
captării atenţiei; servicii de educaţie a
persoanelor, sub toate formele; servicii al
căror scop esenţial este divertismentul sau
recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare;
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
publicarea cărţilor, servicii de bibliotecă
mobilă, biblioteci, examinări educaţionale,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea seminarelor, închirierea
înregistrărilor de sunete, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare, înregistrare
video.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
găzduirea site-urilor web; scrierea textelor,
altele decât textele publicitare, programare
computerizată, închiriere a software-ului de
computer, închirierea serverelor web, servicii
de motoare de căutare pe Internet,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, proiectare industrială,
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organizarea şi susţinerea conferinţelor;
servicii informatice referitoare la protecţia
programelor, programare computerizată,
instalarea de software pentru computere,
mentenanţa software-urilor de computer,
conversia datelor pentru programe de
calculator şi date, design de sisteme de
computer.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09196
(151) 13.12.2013
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CRAMA VLĂDOIANU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09189
(151) 13.12.2013
(732) S.C. ADR FACILITATING

SOLUTIONS S.R.L., Str. Polonă nr.
92, 17 A+B, sc. 2, ap. 88, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

ADR facilitating solutions
(591) Culori revendicate:galben, negru,

portocaliu, cărămiziu, mov-albastrui

(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
290115;  

(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.
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 09168
(151) 13.12.2013
(732) S.C. INCOGNITO INC SRL-D, Str.

Lyon nr. 3, bl. G10, sc. 1, ap. 5, Jud.
Dolj, 200020, CRAIOVA ROMANIA

(540)
                  

Forever Fashion
(591) Culori revendicate:roz
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

270503; 270507;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09198
(151) 13.12.2013
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CRAMA AXINTE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09160
(151) 13.12.2013
(732) S.C. OPTIPLAZA S.R.L., Str.

Griviţei nr. 1A, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

PARADOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09200
(151) 13.12.2013
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

PEEK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, şi produse făcute
din aceste materiale şi neincluse în alte clase;
piei de animale, geamantane, valize şi genţi de
voiaj, serviete, genţi, sacoşe, portofele
(billfolds), poşete, portchei, rucsacuri
(backpacks), traiste (pouches); umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice,
harnaşamente şi articole de şelarie.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul, de
asemenea prin intermediul websiteurilor şi
prin teleshopping; în legătură cu
îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
săpunuri, produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ochelari
de soare, metale preţioase şi aliaje ale acestora
şi produse făcute din sau placate cu metale
preţioase, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului, piele şi imitaţii de piele, şi produse
făcute din aceste materiale, piei de animale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
13.12.2013

16

geamantane, valize şi genţi de voiaj, serviete,
genţi, sacoşe; portofele (billfolds), poşete,
portchei, rucsacuri (backpacks), traiste
(pouches), umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice, harnaşamente şi articole de
şelarie; organizarea şi realizarea de
evenimente promoţionale şi de programe de
fidelizare a clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09199
(151) 13.12.2013
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)
CRAMA ARAPU

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09159
(151) 13.12.2013
(732) Asociatia Daruieste Viata, Str. C.C.

Arion nr. 8, ap. 2, sector 1, 011082,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                          

BURSA DE FERICIRE

(591) Culori revendicate:fucsia, negru
 
(531) Clasificare Viena:241508; 260116;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, produse
promoţionale.
35 Colectare de fonduri caritabile, proiecte de
strângere de fonduri în domeniul medical,
organizarea strângerii de fonduri, informare
financiară privind sponsorizarea asociaţiei.
36 Colectare de fonduri caritabile, proiecte de
strângere de fonduri în domeniul medical,
organizarea strângerii de fonduri, informare
financiară privind sponsorizarea asociaţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09201
(151) 13.12.2013
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

CLOPPENBURG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, şi produse făcute
din aceste materiale şi neincluse în alte clase;
piei de animale, geamantane, valize şi genţi de
voiaj, serviete, genţi, sacoşe, portofele
(billfolds), poşete, portchei, rucsacuri
(backpacks), traiste (pouches); umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice,
harnaşamente şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
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pentru cap.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul, de
asemenea prin intermediul websiteurilor şi
prin teleshopping; în legătură cu
îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
săpunuri, produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ochelari
de soare, metale preţioase şi aliaje ale acestora
şi produse făcute din sau placate cu metale
preţioase, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului, piele şi imitaţii de piele, şi produse
făcute din aceste materiale, piei de animale,
geamantane, valize şi genţi de voiaj, serviete,
genţi, sacoşe; portofele (billfolds), poşete,
portchei, rucsacuri (backpacks), traiste
(pouches), umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice, harnaşamente şi articole de
şelarie; organizarea şi realizarea de
evenimente promoţionale şi de programe de
fidelizare a clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09202
(151) 13.12.2013
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

PuC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

18 Piele şi imitaţii de piele, şi produse făcute
din aceste materiale şi neincluse în alte clase;
piei de animale, geamantane, valize şi genţi de
voiaj, serviete, genţi, sacoşe, portofele
(billfolds), poşete, portchei, rucsacuri
(backpacks), traiste (pouches); umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice,
harnaşamente şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul, de
asemenea prin intermediul websiteurilor şi
prin teleshopping; în legătură cu
îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
săpunuri, produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ochelari
de soare, metale preţioase şi aliaje ale acestora
şi produse făcute din sau placate cu metale
preţioase, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului, piele şi imitaţii de piele, şi produse
făcute din aceste materiale, piei de animale,
geamantane, valize şi genţi de voiaj, serviete,
genţi, sacoşe; portofele (billfolds), poşete,
portchei, rucsacuri (backpacks), traiste
(pouches), umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice, harnaşamente şi articole de
şelarie; organizarea şi realizarea de
evenimente promoţionale şi de programe de
fidelizare a clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09203
(151) 13.12.2013
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

P&C
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, şi produse făcute
din aceste materiale şi neincluse în alte clase;
piei de animale, geamantane, valize şi genţi de
voiaj, serviete, genţi, sacoşe, portofele
(billfolds), poşete, portchei, rucsacuri
(backpacks), traiste (pouches); umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice,
harnaşamente şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de vânzare cu amănuntul, de
asemenea prin intermediul websiteurilor şi
prin teleshopping; în legătură cu
îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
săpunuri, produse de parfumerie; uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ochelari
de soare, metale preţioase şi aliaje ale acestora
şi produse făcute din sau placate cu metale
preţioase, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului, piele şi imitaţii de piele, şi produse

făcute din aceste materiale, piei de animale,
geamantane, valize şi genţi de voiaj, serviete,
genţi, sacoşe; portofele (billfolds), poşete,
portchei, rucsacuri (backpacks), traiste
(pouches), umbrele, umbrele de soare şi
bastoane, bice, harnaşamente şi articole de
şelarie; organizarea şi realizarea de
evenimente promoţionale şi de programe de
fidelizare a clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09204
(151) 13.12.2013
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ,
ESKISEHIR TURCIA 

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

(540)
                       

ETI ADICTO INTENSE

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Process Black), portocaliu (pantone
136C), maro (pantone 484C), roşu
(pantone 485C), grena (pantone 200C)

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270524;

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

clase:
30 Ciocolate, prăjituri, produse din ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09162
(151) 13.12.2013
(732) S.C. BAKERY STREET S.R.L., Jud.

Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 
(740) CABINET INDIVIDUAL SONIA

FLOREA, Calea Moşilor nr. 207,
bl.15, ap.5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
               

ARTISAN BOULANGER Bread & Spices
FRESHLY BAKED

 
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, orez, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie, cofetărie, zahăr,
miere, sare, muştar; sosuri, condimente.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
43 Restaurante, bistro-uri, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09163
(151) 13.12.2013
(732) S.C. AMW STRATEGIE SRL-D,

Str. George Bacovia nr. 40, cam 11,
Jud. Bacău, 600237, BACĂU
ROMANIA 

(540)
                         

HEDONISTIQUE

(591) Culori revendicate:auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09165
(151) 13.12.2013
(732) S.C. ENTERPRISE FOCUSED

SOLUTIONS S.R.L., Aleea Barajul
Bistriţa nr. 12, bl. 4, sc. 1, et. 9, ap.
110, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
                      

exoria

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
37 Întereţinerea şi repararea maşinilor de
birou, de contabilitate şi a calculatoarelor;
servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor pentru calculatoare; crearea şi
întreţinerea siteurilor web pentru terţi;
găzduirea siteurilor informatice; furnizarea de
motoare de căutare pentru internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09161
(151) 13.12.2013
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NETPERFORM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09164
(151) 13.12.2013
(732) FLORESCU CONSTANTIN

MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

CEA MAI BUNĂ CAFEA, PE
ONOAREA MEA !

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

30 Cafea, înlocuitori de cafea.
43 Servicii de alimentaţie publică; bar;
cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09170
(151) 13.12.2013
(732) BARTOLF LAURA-MONICA, Str.

Acad. Remus Radulet nr. 13, bl. 119,
ap. 9, Jud. Timiş, 300289,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)
                 

DIVINATIS consultantul tau de suflet

(591) Culori revendicate:mov, alb, roz
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;

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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09166
(151) 13.12.2013
(732) S.C. APOLLO PHARMA S.R.L.,

Str. Drumul Fermei nr. 92, parter,
spaţiul comercial (apartament nr.2),
b l o c  9 ,  j u d e ţ u l  I l f o v ,  ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

APOLLO PHARMA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09167
(151) 13.12.2013
(732) S.C. APOLLO MED CENTER

S.R.L., Str. Drumul Fermei nr. 92,
parter, spaţiul comercial (apartamentul
nr. 4), bl. 9, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

APOLLO MED CENTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09169
(151) 13.12.2013
(732) S.C. EYECANDY & STUFF S.R.L.,

Str. Tudor Arghezi nr. 26, ap. 19,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VANITY STREET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari de soare şi de vedere şi accesorii
ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09174
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UP STARS S.R.L., Str. Ştiucii

nr. 27, parter, camera 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Up Stars
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09175
(151) 13.12.2013
(732) S.C. UP STARS S.R.L., Str. Ştiucii

nr. 27, parter, camera 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Up Stars Lounge
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09176
(151) 13.12.2013
(732) S.C. MUSICART S.R.L., Calea

Mănăstur nr.97, ap.62, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

PLAIURI SOMEŞENE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09194
(151) 13.12.2013
(732) S . C .  S O N A R T  A R T I S T

MANAGEMENT & RECORDS
S.R.L., Bd. Mircea Vodă nr. 42, bl.
M14, sc. 2, ap. 46, sector 3, 742443,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRAFFIC STRINGS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09195
(151) 13.12.2013
(732) S . C .  S O N A R T  A R T I S T

MANAGEMENT & RECORDS
S.R.L., Bd. Mircea Vodă nr. 42, bl.
M14, sc. 2, ap. 46, sector 3, 742443,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEASONS RENDEZVOUS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09171
(151) 13.12.2013
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
CUMPARAMISESTE

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

16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar.
36 Asigurare şi finanţare, expertise,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi cercetare în domeniul
financiar bancar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09172
(151) 13.12.2013
(732) MUNTEANU MIHNEA, Str. Prof.

Dr. Gheorghe Marinescu nr. 3, ap. 3,
Jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) BIRKENHEUER MUNTEANU
ANDREA DIANA, Str. Heynestrasse
33, , NURNBERG GERMANIA 

(540)      

CENTRUL OFTALMOLOGIC Prof. Dr.
MUNTEANU
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(591) Culori revendicate:negru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
44 Servicii medicale in domeniul
oftalmologiei, diagnostic şi terapie
(investigaţii şi tratamente oftalmologice,
tratamente laser, microchirurgie , optică
medicală).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09180
(151) 13.12.2013
(732) GD ESCAPADE S.R.L., Calea

Moşilor nr. 27, sector 3, 70068,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

HIMALAYA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,

solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


