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Publicate în 22.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04945
15.07.2013 CLUBUL SPORTIV UNIREA

JUCU
CLUBUL SPORTIV UNIREA JUCU
1974

2 M 2013
04948

15.07.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

La buticul lui Bahmu

3 M 2013
04949

15.07.2013 S.C. PRIVATE PROTECTION
SERVICES S.R.L.

PRIVATE PROTECTION SERVICES

4 M 2013
04951

15.07.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. "CLICK FOR SHOW"

5 M 2013
04952

15.07.2013 S.C. PALTINIS S.A. CASA TURIÔTILOR

6 M 2013
04953

15.07.2013 S.C. PALTINIS S.A. RESTAURANT CONRADT

7 M 2013
04954

15.07.2013 S.C. PALTINIS S.A. HOHE RINNE P{LTINIÔ HOTEL &
SPA

8 M 2013
04955

15.07.2013 S.C. AGROVIT S.A. AGROVIT

9 M 2013
04956

15.07.2013 S.C. AGROVIT S.A. VATRA CASEI

10 M 2013
04957

15.07.2013 CLUBUL SPORTIV ATLETIC
BRADU

FOTBAL CLUB ATLETIC BRADU

11 M 2013
04958

15.07.2013 S.C. FOTBAL CLUB OTELUL
GALATI S.A.

1964 FOTBAL CLUB OTELUL

12 M 2013
04959

15.07.2013 S.C. FOTBAL CLUB OTELUL
GALATI S.A.

1964 F.C. OTELUL GALATI

13 M 2013
04960

15.07.2013 S.C. D-TOYS S.R.L. COD SECRET

14 M 2013
04961

15.07.2013 DAN TUDOSE E-ACUMULATORI.RO Probleme cu
tensiunea?Rezolvam noi!

15 M 2013
04962

15.07.2013 DAN TUDOSE www.xoxo.ro xoxo

16 M 2013
04963

15.07.2013 LONEAN HOREA BOGDAN PERSONAL

17 M 2013
04964

15.07.2013 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
CONPET

A.F.C. CONPET PLOIEÔTI

18 M 2013
04965

15.07.2013 FOTBAL CLUB AFUMAÚI FC AFUMAÚI
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Nr.
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Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2013
04966

15.07.2013 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. Auto Total Business Show

20 M 2013
04967

15.07.2013 S.C. INTERCOM S.R.L. Erdelyi konyha

21 M 2013
04968

15.07.2013 S.C. TJT COLECTION TITEL
S.R.L.

TJT

22 M 2013
04970

15.07.2013 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

Concepto

23 M 2013
04971

15.07.2013 GROPER MOSHE PR{V{LIA DE CUR{ÚENIE

24 M 2013
04972

15.07.2013 S.C. TRANSILVANIA TATTOO
S.R.L.

TATUAJE Sibiu

25 M 2013
04973

15.07.2013 S.C. DEN VANGUARD S.R.L. DVG

26 M 2013
04975

15.07.2013 LIEBERSON OFER URBAN VILLAGE

27 M 2013
04976

15.07.2013 LIEBERSON OFER TAGOR

28 M 2013
04977

15.07.2013 SOCIETE GENERALE BRD Leasing

29 M 2013
04978

15.07.2013 MARIAN ILIE RAICU MetUnit

30 M 2013
04979

15.07.2013 S.C. WIROM GAS S.A. WIROM RELAX

31 M 2013
04980

15.07.2013 ANGHEL LUCIAN-PAUL
MOCANU DAN-IOAN

TimePal Give yourself a break
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(210) M 2013 04964
(151) 15.07.2013
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

CONPET, Str. Aeroclubului nr. 1,
judeţul Prahova, , SAT STREJNIC
ROMANIA 

(540)

A.F.C. CONPET PLOIEŞTI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
 
(531) Clasificare Viena:210301; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04973
(151) 15.07.2013
(732) S.C. DEN VANGUARD S.R.L., Str.

Gib Mihăescu nr. 8, bl. 90, sc. A, et. 4,
ap. 15, judeţul Vâlcea, , DRĂGĂŞANI
ROMANIA 

(540)

DVG

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
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 04965
(151) 15.07.2013
(732) FOTBAL CLUB AFUMAŢI, Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 151, judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

FC AFUMAŢI

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:210301; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04966
(151) 15.07.2013
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani, nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10,
ap. 66, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Auto Total Business Show

(591) Culori revendicate:verde, roşu
 
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04967
(151) 15.07.2013
(732) S.C. INTERCOM S.R.L., Str.

Pompierilor nr. 154, judeţul Harghita,
535500, GHEORGHENI ROMANIA

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

Erdelyi konyha
 
(531) Clasificare Viena:010302; 050101;

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

clase:
30 Condimente; sare; muştar; oţet; sosuri;
mirodenii; preparate aromatice de uz
alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04975
(151) 15.07.2013
(732) LIEBERSON OFER, Tagor Str. no.

49, , TEL AVIV ISRAEL 
(740) INVENTA - AGENŢIE DE

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

(540)

URBAN VILLAGE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Agenţii de închiriere (proprietăţi
imobiliare); analiză financiară; gestionare de
imobile; închirieri de apartamente; estimări
imobiliare; curtaj; plasare de fonduri; încasare
de chirii; consultaţii în domeniul financiar;
consultaţii în domeniul asigurărilor; agenţii de
credit; agenţii imobiliare; girare de proprietăţi
imobiliare; estimări financiare (asigurări,
bănci, imobiliare); estimări financiare pentru
costuri de reparaţii; consultaţii în domeniul
financiar; evaluare financiară (asigurări, bănci,
imobiliare);  informa ţ i i  financiare;
management financiar; finanţare; servicii de
finanţare; plasare de fonduri; brokeraj
imobiliar; informaţii financiare; informaţii în
domeniul asigurărilor; capital de investiţii;
credite pentru contracte de închiriere; brokeraj
cu garanţii reale imobiliare; împrumuturi
financiare; management financiar; banking
pentru ipoteci; constituire de capital; servicii
de fonduri tip provident; servicii de agenţi
imobiliari; estimări imobiliare; brokeri de
imobiliare; concesionări de imobiliare;
management administrativ de bunuri
imobiliare; închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); estimări financiare pentru costuri
de reparaţii.
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37 Spălarea edificiilor (suprafaţă exterioară);
curăţare de clădiri (interior); construcţii;
informaţii în domeniul construcţiilor;
închiriere de echipamente de şantier; serviciu
de informaţii în construcţii; lucrări de
etanşeizare; demolări de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04968
(151) 15.07.2013
(732) S.C. TJT COLECTION TITEL

S.R.L., Str. Argeşului nr. 4/A, camera
3, judeţul Sălaj, 455300, ŞIMLEUL
SILVANIEI ROMANIA 

(540)

TJT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04945
(151) 15.07.2013
(732) CLUBUL SPORTIV UNIREA

JUCU, Jucu de Sus nr. 112, Jud. Cluj,
4 0 7 3 5 4 ,  C O M U N A  J U C U
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV UNIREA JUCU
1974
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

210301; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea competiţiilor sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04948
(151) 15.07.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
La buticul lui Bahmu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04976
(151) 15.07.2013
(732) LIEBERSON OFER, Tagor Str. no.

49, , TEL AVIV ISRAEL 
(740) INVENTA - AGENŢIE DE

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

(540)

TAGOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Agenţii de închiriere (proprietăţi
imobiliare); analiză financiară; gestionare de
imobile; închirieri de apartamente; estimări
imobiliare; curtaj; plasare de fonduri; încasare
de chirii; consultaţii în domeniul financiar;
consultaţii în domeniul asigurărilor; agenţii de
credit; agenţii imobiliare; girare de proprietăţi
imobiliare; estimări financiare (asigurări,
bănci, imobiliare); estimări financiare pentru
costuri de reparaţii; consultaţii în domeniul
financiar; evaluare financiară (asigurări,
bănci, imobiliare); informaţii financiare;
management financiar; finanţare; servicii de
finanţare; plasare de fonduri; brokeraj
imobiliar; informaţii financiare; informaţii în
domeniul asigurărilor; capital de investiţii;
credite pentru contracte de închiriere; brokeraj
cu garanţii reale imobiliare; împrumuturi
financiare; management financiar; banking
pentru ipoteci; constituire de capital; servicii
de fonduri tip provident; servicii de agenţi
imobiliari; estimări imobiliare; brokeri de
imobiliare; concesionări de imobiliare;
management administrativ de bunuri
imobiliare; închirieri de spaţii pentru birouri
(imobiliare); estimări financiare pentru costuri

de reparaţii.
37 Spălarea edificiilor (suprafaţă exterioară);
curăţare de clădiri (interior); construcţii;
informaţii în domeniul construcţiilor;
închiriere de echipamente de şantier; serviciu
de informaţii în construcţii; lucrări de
etanşeizare; demolări de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04970
(151) 15.07.2013
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Concepto
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04949
(151) 15.07.2013
(732) S.C. PRIVATE PROTECTION

SERVICES S.R.L., Str. Şos. Viilor
nr. 85-87, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRIVATE PROTECTION SERVICES

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270524;

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

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de paza.
39 Servicii de transport securizat sau de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de gardă de
corp; servicii de pază şi protecţie; activităţi de
investigaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04971
(151) 15.07.2013
(732) GROPER MOSHE, Şos. Ştefan cel

Mare şi Sfânt nr. 19B, ap. 5, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

PRĂVĂLIA DE CURĂŢENIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru spălare şi curăţare, a
preparatelor şi produselor cosmetice, a
utilajelor pentru curăţenie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04951
(151) 15.07.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

"CLICK FOR SHOW"
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04977
(151) 15.07.2013
(732) SOCIETE GENERALE, 29

Boulevard Haussmann, 75009, PARIS
FRANTA 

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

(540)

BRD Leasing

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

290113;  

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

36 Afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, birouri de credit;
afaceri de sponsorizare financiare, agenţiile de
colectare a datoriilor, analize financiare,
asigurări, asigurări de viaţă; consultanţă în
asigurări; bănci de economii, servicii de
carduri de credit, servicii de carduri de debit;
garanţii; majorării de capital; consultanţă
financiară, servicii de evaluare mobiliare,
servicii de gestionare a clădirilor; cotaţii
bursiere, brokeraj de schimb de valori;
brokeraj în asigurări, birouri de credit; servicii
de finanţare închiriere-cumpărare; depozit de
obiecte de valoare, servicii de gestionare a
valorilor mobiliare; emitere de cecuri de
călătorie; servicii de economii; evaluări
financiare (de asigurări, bancare, imobiliare),
servicii de finanţare; strângerea de foduri,
fonduri mutuale, organismele de plasament
colectiv în valori mobiliare, informaţii
financiare, informaţii de asigurare, Home
Banking, investiţiile de capital, operaţiuni de
schimb valutar, operaţiuni financiare,
operaţiuni monetare, plata în rate; plata
fondurilor; împrumuturi (financiare); credite
garantate; tranzacţii financiare; transfer
electronic de fonduri, verificare cec;
management financiar şi bancar, servicii de
cercetare şi de prospectare a pieţelor
financiare şi de gestionare a valorilor
mobiliare; indicii financiari şi indexare
financiară, toate aceste servicii prestate, de
asemenea, prin intermediul Internet-ului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04972
(151) 15.07.2013
(732) S.C. TRANSILVANIA TATTOO

S.R.L., Str. Dinamului nr. 3, Judeţul
Sibiu, 550235, SIBIU ROMANIA 

(540)

TATUAJE Sibiu
  
(531) Clasificare Viena:140706; 270504;

270506; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni şi animale; servicii de tatuaje.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04952
(151) 15.07.2013
(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.

Sibiu, , PĂLTINIŞ ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

CASA TURIŞTILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04953
(151) 15.07.2013
(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.

Sibiu, , PĂLTINIŞ ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

RESTAURANT CONRADT
  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04978
(151) 15.07.2013
(732) MARIAN ILIE RAICU, Sat Mandra,

Judeţul Olt, , COMUNA VĂLENI
ROMANIA 

(540)

MetUnit
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de prognoză meteorologică şi
informaţii meteorologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04954
(151) 15.07.2013

(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.
Sibiu, , PĂLTINIŞ ROMANIA 

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

(540)

HOHE RINNE PĂLTINIŞ HOTEL &
SPA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04955
(151) 15.07.2013
(732) S.C. AGROVIT S.A., Sos.

Cristianului nr. 11, 2200, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

AGROVIT
 
(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.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04956
(151) 15.07.2013
(732) S.C. AGROVIT S.A., Sos.

Cristianului nr. 11, 2200, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

VATRA CASEI
 
(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.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04979
(151) 15.07.2013
(732) S.C. WIROM GAS S.A., Str. Popa

Savu nr. 77, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

WIROM RELAX

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

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

clase:
4 Combustibili gazoşi prin conducte.
35 Servicii de comercializare şi administrare
comercială cu combustibili gazoşi; lucrări de
birou; administraţie comercială; publicitate.
37 Reparaţii şi instalaţii, şi anume servicii de
instalare, reparare şi întreţinere a
echipamentelor, instalaţiilor şi aparatelor de
orice fel.
39 Distribuţie şi furnizare de combustibili
gazoşi prin conducte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04957
(151) 15.07.2013
(732) CLUBUL SPORTIV ATLETIC

BRADU, Str. Principală nr. 79,
Judeţul Argeş, , COMUNA BRADU
ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB ATLETIC BRADU

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:020108; 090110;

210301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04958
(151) 15.07.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB OTELUL

GALATI S.A., Str. Nerva Traian nr.
3, bl. M101, et. 6, Biroul 9, sector 3,
031041, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

1964 FOTBAL CLUB OTELUL

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;

210301; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04980
(151) 15.07.2013
(732) ANGHEL LUCIAN-PAUL, Str. Ing.

Zablovschi nr. 66, et. 2, ap. 3, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MOCANU DAN-IOAN, Str. Ziduri
între Vii nr. 19, et. 14, ap. I - 142,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TimePal Give yourself a break

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:090313; 270508;

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,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de

umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făina şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii instalaţii.
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.
43 Restaurante; cazare temporară.
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 04959
(151) 15.07.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB OTELUL

GALATI S.A., Str. Nerva Traian nr.
3, bl. M101, et. 6, Biroul 9, sector 3,
031041, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

1964 F.C. OTELUL GALATI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:070101; 070124;

210301; 290113;  
(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. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04960
(151) 15.07.2013
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

COD SECRET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04961
(151) 15.07.2013
(732) DAN TUDOSE, Str. Doamna Oltea

nr. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-ACUMULATORI.RO Probleme cu
tensiunea?Rezolvam noi!
 (531) Clasificare Viena:260101; 270515;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04962
(151) 15.07.2013
(732) DAN TUDOSE, Str. Doamna Oltea

nr. 34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.xoxo.ro xoxo
(591) Culori revendicate:gri, bleu, roz,

verde, galben
 (531) Clasificare Viena:020901; 270508;

270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04963
(151) 15.07.2013
(732) LONEAN HOREA BOGDAN, Str.

Tăutului nr. 19, bl. 19B, sc. 1, ap. 3,
judeţul Cluj, , FLOREŞTI ROMANIA

(540)

PERSONAL
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul M2013/04709, publicat ca cerere de inregistrare marca in data
de 12.07.2013.
 

Prin adresa 1019613 din 17.07.2013  ASOCIATIA BUSY BEES ACADEMY renunÛ|
la clasele 43 Õi 44. 

Ramane o singur| clasa, clasa 41 - EducaÛie, instruire divertisment, activit|Ûi sportive
si cultuturale  . 


