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Cereri M|rci publicate în data de 21.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08225
14.11.2013 S.C. MID CONSULTING S.R.L. LA CERDAC

2 M 2013
08226

14.11.2013 S.C. MID CONSULTING S.R.L. VILA LEONIDA

3 M 2013
08235

14.11.2013 MIH{IL{ MIHAI DRAGOÔ BRO

4 M 2013
08236

14.11.2013 MOROÔANU VASILICA nu e MOFT

5 M 2013
08237

14.11.2013 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

CASA REGAL{ A ROMÂNIEI

6 M 2013
08238

14.11.2013 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

FAMILIA REGAL{ A ROMÂNIEI

7 M 2013
08239

14.11.2013 S.C. DEHUA S.R.L. ZHENDAO

8 M 2013
08240

14.11.2013 S.C. RAPP QUALITY SUPPORT
S.R.L.

aloe natura

9 M 2013
08241

14.11.2013 S.C. PREMIUM RESORTS
S.R.L.

StudioKids

10 M 2013
08242

14.11.2013 S.C. RODBUN GRUP S.R.L. NAÚIONALA FERMIERULUI
ROMÂN MÂNDRU C{ SUNT
ROMÂN

11 M 2013
08243

14.11.2013 S.C. CHRONOS SERV INVEST
CONSTRUCT S.R.L.

e.Bpay

12 M 2013
08245

14.11.2013 S.C. MULTI QUEST
SOLUTIONS S.R.L.

Gutuie.ro

13 M 2013
08246

14.11.2013 S.C. GIRO TRAVEL COMPANY
S.R.L.

Gamelot fun & food

14 M 2013
08247

14.11.2013 DOCTOR VENDING S.R.L. Doctor VENDING

15 M 2013
08248

14.11.2013 SONIA FLOREA GFA FLOREA GHEORGHE SI
ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

16 M 2013
08249

14.11.2013 FULEA MIRCEA
VESCU FLORIN BOGDAN
TRIF IONUT RAZVAN
DEAC ALEXANDRU
ALBERT GYORGY

trainfest
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17 M 2013
08250

14.11.2013 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

WORKING UP

18 M 2013
08251

14.11.2013 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

SCHOOL FRIENDLY

19 M 2013
08252

14.11.2013 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

UNIBLACK

20 M 2013
08253

14.11.2013 SP GUARD PRO S.R.L. S.P.GUARD PRO PAZA SI
PROTECTIE

21 M 2013
08254

14.11.2013 FUNDATIA PENTRU STUDIUL
NANONEUROSTIINTELOR SI
NEUROREGENERARII

RoNEURO CENTRUL DE
CERCETAREÔI DIAGNOSTIC AL
BOLILOR NEUROLOGICE

22 M 2013
08255

14.11.2013 AEROPORTUL
INTERNATIONAL AVRAM
IANCU CLUJ RA

GATEWAY TO TRANSYLVANIA
POARTA AERIAN{ A
TRANSILVANIEI

23 M 2013
08256

14.11.2013 C.O.T.A.R. CONFEDERATIA
OPERATORILORSI
TRANSPORTATORILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

C.O.T.A.R. CONFEDERAÚIA
OPERATORILOR ÔI
TRANSPORTATORILOR
AUTORIZAÚI DIN ROMANIA

24 M 2013
08257

14.11.2013 INTREPRINDEREA
INDIVIDUAL{ ILIESCU GH.
OANA-MARIA

TAIN{ VIE Miere cu descântec Din
stup

25 M 2013
08258

14.11.2013 S.C. EXPRES CATERING S.R.L. Quick Lunch Servim cald!

26 M 2013
08259

14.11.2013 BLANARU LAURENTIU EUGEN ESPRESSIONE KAFFA
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(210) M 2013 08225
(151) 14.11.2013
(732) S.C. MID CONSULTING S.R.L.,

Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3,
030694, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA CERDAC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08226
(151) 14.11.2013
(732) S.C. MID CONSULTING S.R.L.,

Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3,
030694, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VILA LEONIDA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

43 Restaurante şi cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08241
(151) 14.11.2013
(732) S.C. PREMIUM RESORTS S.R.L.,

Şos. Olteniţei nr. 219 a, et. 2, cam. 35,
judeţul Ilfov, 077160, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)
                

StudioKids

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
  
(531) Clasificare Viena:040521; 270507;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08235
(151) 14.11.2013
(732) MIHĂILĂ MIHAI DRAGOŞ, Str.

Veseliei nr. 5, et. 4, ap. 19, bl. D'4,
Judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

BRO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
38 Telecomunicaţii; consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
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in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08242
(151) 14.11.2013
(732) S.C. RODBUN GRUP S.R.L., Str.

Topolovat nr. 10, bl. TD21, sc. 1, et. 9,
ap. 57, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

NAŢIONALA FERMIERULUI ROMÂN
MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:210301; 240113;

240701; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08243
(151) 14.11.2013
(732) S.C. CHRONOS SERV INVEST

CONSTRUCT S.R.L., Str. Drumul
Agatului nr. 68, sector 1, 013907,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

e.Bpay
(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz,

gri
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

270515; 290112;  

(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
sunetului 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08236
(151) 14.11.2013
(732) MOROŞANU VASILICA, Str.

Modestiei nr. 8, et. 4, ap. 5D2, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

nu e MOFT
(531) Clasificare Viena:040521; 110102;

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; filmare, organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08253
(151) 14.11.2013
(732) SP GUARD PRO S.R.L., Str. Mihail

Jora nr. 9, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                      

S.P.GUARD PRO PAZA SI PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:240113; 270502;

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

clase:
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 08250
(151) 14.11.2013
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

WORKING UP

(531) Clasificare Viena:260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08237
(151) 14.11.2013
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CASA REGALĂ A ROMÂNIEI
  
(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.
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.
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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
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 recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.
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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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08254
(151) 14.11.2013
(732) FUNDATIA PENTRU STUDIUL

NANONEUROSTIINTELOR SI
NEUROREGENERARII, Str.
Mircea Eliade nr. 37, judeţul Cluj,
400364, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)
                     

RoNEURO CENTRUL DE
CERCETAREŞI DIAGNOSTIC AL
BOLILOR NEUROLOGICE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:020925; 270508;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi de cercetare.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08251
(151) 14.11.2013
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

SCHOOL FRIENDLY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
negru
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(531) Clasificare Viena:040521; 270508;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08245
(151) 14.11.2013
(732) S.C. MULTI QUEST SOLUTIONS

S.R.L., Bd. Preciziei nr. 1, Tronson I,
et. 1, Birou 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

Gutuie.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, verde kaki

  
(531) Clasificare Viena:050721; 270508;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de papetărie, birotică;
consumabilelor IT; a produselor de curăţenie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; vânzarea prin intermediul caselor de
comenzi sau prin internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08255
(151) 14.11.2013
(732) A E R O P O R T U L

INTERNATIONAL AVRAM
IANCU CLUJ RA, Str. Traian Vuia
nr. 149-151, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

GATEWAY TO TRANSYLVANIA
POARTA AERIANĂ A TRANSILVANIEI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale; servicii
comerciale. 
36 Servicii financiare. 
39 Servicii de transport aerian, de pasageri şi
marfă. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08252
(151) 14.11.2013
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

UNIBLACK
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08238
(151) 14.11.2013
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI

(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
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.
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
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tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
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 recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;

nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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
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pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08246
(151) 14.11.2013
(732) S.C. GIRO TRAVEL COMPANY

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 7,
parter 1, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                   

Gamelot fun & food
 
(531) Clasificare Viena:210102; 270502;

270508;  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08256
(151) 14.11.2013
(732) C.O.T.A.R. CONFEDERATIA

O P E R A T O R I L O R S I
T R A N S P O R T A T O R I L O R
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

C.O.T.A.R. CONFEDERAŢIA
O P E R A T O R I L O R  Ş I
TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:180108; 270502;

270503; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08248
(151) 14.11.2013
(732) SONIA FLOREA, Calea Moşilor nr.

207, bl. 15, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

GFA FLOREA GHEORGHE SI
ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08257
(151) 14.11.2013
(732) I N T R E P R I N D E R E A

INDIVIDUALĂ ILIESCU GH.
OANA-MARIA, Str. Nicolae
Titulescu nr. 7, judeţul Iaşi, 707036,
IAŞI-BARNOVA ROMANIA 

(540)
                   

TAINĂ VIE Miere cu descântec Din stup
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Miere şi produse din miere cuprinsă în
această clasă.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08239
(151) 14.11.2013
(732) S.C. DEHUA S.R.L., Str. Nicolae

Iorga bl.1, ap. 15, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                    

ZHENDAO
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,

gri, alb, maro, bej
 (531) Clasificare Viena:190303; 190325;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08247
(151) 14.11.2013
(732) DOCTOR VENDING S.R.L., Str.

General Nicolae Dona nr. 22-24,
parter, ap. 7, sector 1, 010781,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)           

Doctor VENDING
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(531) Clasificare Viena:080725; 110304;
110320; 270508;  

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

30 Cafea, ceai, cacao.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08240
(151) 14.11.2013
(732) S.C. RAPP QUALITY SUPPORT

S.R.L., Str. Ogorului nr. 34B, bl. Vila
ap. 1, Judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                   

aloe natura

(591) Culori revendicate:alb, gri, verde
  
(531) Clasificare Viena:051117; 270507;

290113;  
(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
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08258
(151) 14.11.2013
(732) S.C. EXPRES CATERING S.R.L.,

Str. Brateş nr. 48, Judeţul Timiş, ,
COMUNA CHIRODA ROMANIA 

(540)
                 

Quick Lunch Servim cald!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
181C), orange (pantone 716C)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 090719;

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

clase:

43 Restaurante şi cazare temporară; catering
de alimente şi băuturi; cafenele; cantine;
restaurante; restaurante cu auto-servire;
snack-baruri; servicii de bar; închirierea
scaunelor, meselor, feţelor de masă, paharelor;
închirierea aparatelor de gătit; închirierea
dozatoarelor de apă potabilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08259
(151) 14.11.2013
(732) BLANARU LAURENTIU EUGEN,

Str. Matei Basarab nr. 90, bl. L118A,
sc. 1, ap. 23, sector 3, 030675,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

                    

ESPRESSIONE KAFFA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C). verde (pantone 357C, 382C),
maro (pantone 476C)

 (531) Clasificare Viena:050721; 270507;
270508; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08249
(151) 14.11.2013
(732) FULEA MIRCEA, Str. Mureşului 58,

ap. 19, Jud. Cluj, 400598, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(732) VESCU FLORIN BOGDAN, Str.
Avram Iancu nr. 17, ap. 12, Jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(732) TRIF IONUT RAZVAN, Sat
Gheorghieni nr. 103, Jud. Cluj, ,
COMUNA FELEACU ROMANIA 

(732) DEAC ALEXANDRU, Str. Ştefan
Metes nr. 1a, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(732) AL B E R T  G YO RG Y ,  S t r .
Busuiocului nr. 45A, Jud. Cluj,
400240, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

trainfest

  
(531) Clasificare Viena:180111; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


