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Cereri M|rci publicate în data de 23.01.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00172
16.01.2013 S.C. BLACK WATER DEFENCE

SECURITY S.R.L.
BLACK WATER DEFENCE
SECURITY

2 M 2013
00173

16.01.2013 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. Solix. Úine pasul!

3 M 2013
00174

16.01.2013 S.C. OLTINA IMPEX PROD
COM S.R.L.

Morino

4 M 2013
00175

16.01.2013 SPULBER CRISTIAN DRAGOS PRODENT

5 M 2013
00176

16.01.2013 ASOCIATIA DE
STANDARDIZARE DIN
ROMANIA ASRO

SRS

6 M 2013
00177

16.01.2013 IORDACHE DINCA NICULINA
LIVIA

ALTERNATIVE CREDIT

7 M 2013
00178

16.01.2013 IORDACHE DINCA NICULINA
LIVIA

LAC T{LIÔ

8 M 2013
00179

16.01.2013 S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L. amalgamproject

9 M 2013
00180

16.01.2013 S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L. ENTOURAGE Looking Good,
Feeling Great !

10 M 2013
00181

16.01.2013 S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L. Wedding your perfect day

11 M 2013
00182

16.01.2013 S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L. Baby BOOM MAGAZINE

12 M 2013
00183

16.01.2013 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT

13 M 2013
00184

16.01.2013 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT preturi pentru tine

14 M 2013
00185

16.01.2013 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT

15 M 2013
00186

16.01.2013 S.C. ASIL S.R.L. NOVASIL

16 M 2013
00187

16.01.2013 S.C. ASIL S.R.L. DO RE MI

17 M 2013
00188

16.01.2013 S.C. IMOBILIARE NAPO CASA
S.R.L.

Napo Casa Imobiliare Atat de simplu!
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18 M 2013
00189

16.01.2013 OLTEAN IOAN MARIA NAPOCA imobiliare Indrazneste!
Cheia casei tale este la noi.

19 M 2013
00190

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha 15

20 M 2013
00191

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Bonus

21 M 2013
00192

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Rapid

22 M 2013
00193

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Depozitul Anului

23 M 2013
00194

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha IMM Comerciant

24 M 2013
00195

16.01.2013 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha IMM Discount

25 M 2013
00196

16.01.2013 S.C. MASTER LUX S.R.L. Master LUX

26 M 2013
00197

16.01.2013 S.C. QUALITY MAN S.R.L. LUGOJ ONLINE.ro suntem primii

27 M 2013
00198

16.01.2013 S.C. SIPEX COMPANY S.R.L. Profit ...take it!

28 M 2013
00199

16.01.2013 TUÚU MARIUS CATALIN Cofet|ria veche

29 M 2013
00200

16.01.2013 TUÚU MARIUS CATALIN B|c|nia veche

30 M 2013
00201

16.01.2013 PETRISOR ADRIAN AcoperiÕul ROMÂNIEI

31 M 2013
00202

16.01.2013 S.C. NEW GASTRO 24 S.R.L. 2GO

32 M 2013
00203

16.01.2013 ÔTEPLECARU MIHAIL PRESA 9

33 M 2013
00204

16.01.2013 S.C. ACVIL GROUP S.R.L. DELYCAT

34 M 2013
00205

16.01.2013 S.C. ACVIL GROUP S.R.L. SOFISTYCAT

35 M 2013
00206

16.01.2013 S.C. ACVIL GROUP S.R.L. HASKEL

36 M 2013
00207

16.01.2013 S.C. INTERNET CORP S.R.L. retail.ro
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37 M 2013
00208

16.01.2013 VIOLET ADVERTISING S.R.L. KRUT

38 M 2013
00209

16.01.2013 S.C. AMPRO DESIGN
CONSULTANTS S.R.L.

IN STINCT

39 M 2013
00210

16.01.2013 S.C. AMPRO DESIGN
CONSULTANTS S.R.L.

TRUST YOUR INSTINCT

40 M 2013
00211

16.01.2013 Google Inc. LOON

41 M 2013
00212

16.01.2013 DE AGOSTINI HELLAS LTD SCHELETUL VESEL DESCOPERA
CUM FUNCTIONEAZA CORPUL
UMAN

42 M 2013
00213

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. PERFECT

43 M 2013
00214

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. ROMULUS

44 M 2013
00215

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. AXAPOLIS

45 M 2013
00216

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. REPUBLYKA

46 M 2013
00217

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. VRANIS

47 M 2013
00218

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. CRAI

48 M 2013
00219

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. TONINO

49 M 2013
00220

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. ETNOS

50 M 2013
00221

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. KAMARAD

51 M 2013
00222

16.01.2013 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. SORITA
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(210) M 2013 00174
(151) 16.01.2013
(732) S.C. OLTINA IMPEX PROD COM

S.R.L., Str. Socului nr. 20A, judeţul
Prahova, , URLAŢI ROMANIA 

(540)
            

Morino

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070113; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00199
(151) 16.01.2013
(732) TUŢU MARIUS CATALIN, Str.

Mişca Petre, nr. 3, bl. M17, sc. 2, et. 7,
ap. 100, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cofetăria veche
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00200
(151) 16.01.2013
(732) TUŢU MARIUS CATALIN, Str.

Mişca Petre, nr. 3, bl. M17, sc. 2, et. 7,
ap. 100, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Băcănia veche

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; migdale, fistic, alune de pădure,
arahide, arahide în coajă, seminţe de floarea
soarelui şi seminţe de dovleac preparate, miez
de seminţe de floarea soarelui şi de seminţe de
dovleac preparate.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00172
(151) 16.01.2013
(732) S.C. BLACK WATER DEFENCE

SECURITY S.R.L., Bd. Metalurgiei
nr. 132, et. 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

BLACK WATER DEFENCE SECURITY

(591) Culori revendicate:gri
  

(531) Clasificare Viena:030717; 030719;
241125; 290106;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
45 Servicii siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00173
(151) 16.01.2013
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

Solix. Ţine pasul!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00175
(151) 16.01.2013
(732) SPULBER CRISTIAN DRAGOS,

Str. Lt. Ionescu Anton nr. 6, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODENT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Proteze dentare.
44 Servicii medicale (stomatologice).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 00176
(151) 16.01.2013
(732) A S O C I A T I A  D E

S T A N D A R D I Z A R E  D I N
ROMANIA ASRO, Str. Mendeleev
nr. 21-25, 010362, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

SRS

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Încercări şi testări de materiale şi produse
diverse; cercetare; prospecţiuni şi analize
chimice; cercetare ştiinţifică în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00177
(151) 16.01.2013
(732) IORDACHE DINCA NICULINA

LIVIA, Str. Oţeleşti nr. 217C, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

ALTERNATIVE CREDIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare, cesiuni de creanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00204
(151) 16.01.2013
(732) S.C. ACVIL GROUP S.R.L., Str.

Primăverii nr. 6, bl. B2, sc. B, et. 2, ap.
11, Jud. Vâlcea, , RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

DELYCAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Nisip aromat pentru animale de companie;
iarbă pentru pisici.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00178
(151) 16.01.2013
(732) IORDACHE DINCA NICULINA

LIVIA, Str. Oţeleşti nr. 217C, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

LAC TĂLIŞ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; pescuit sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00205
(151) 16.01.2013
(732) S.C. ACVIL GROUP S.R.L., Str.

Primăverii nr. 6, bl. B2, sc. B, et. 2,
ap. 11, Jud. Vâlcea, , RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

SOFISTYCAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Nisip aromat pentru animale de companie;
iarbă pentru pisici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00185
(151) 16.01.2013
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Aleea Botorani nr. 3, bl. V35,
sc.1, et.6, ap. 21, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
                  

PPT

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 040505;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Creare şi menţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00206
(151) 16.01.2013
(732) S.C. ACVIL GROUP S.R.L., Str.

Primăverii nr. 6, bl. B2, sc. B, et. 2,
ap. 11, Jud. Vâlcea, , RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

HASKEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Nisip aromat pentru animale de companie;
iarbă pentru pisici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00179
(151) 16.01.2013
(732) S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L.,

Str. Olanelor nr. 29, Constr. C1, cam.
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

amalgamproject

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270521;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00186
(151) 16.01.2013
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26

Galaţi-Tg.Bujor, KM 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)
                

NOVASIL

(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
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distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; (nici din metale 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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00180
(151) 16.01.2013
(732) S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L.,

Str. Olanelor nr. 29, Constr. C1, cam.
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

ENTOURAGE Looking Good, Feeling
Great !

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00181
(151) 16.01.2013
(732) S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L.,

Str. Olanelor nr. 29, Constr. C1, cam.
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
               

Wedding your perfect day

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

clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00198
(151) 16.01.2013
(732) S.C. SIPEX COMPANY S.R.L., nr.

1, Parcul Industrial Crângul lui Bot,
DN 72, Km 8, sat Ariceştii Rahtivani,
judeţul Prahova, , COMUNA
A R I C E Ş T I I  R A H T I V A N I
ROMANIA 

(540)
                 

Profit ...take it!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone red
032), negru (pantone black)

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;

270507; 290112;  

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

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semifinite; materiale de călăfătuire, etanşat şi
izolat; tuburi flexibile nemetalice; plăci, folii,
tuburi, profile din materiale plastice, profile
pvc.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice; lambriuri
din material plastic; profile PVC; gresie;
faianţă.
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; mobilier de baie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00182
(151) 16.01.2013
(732) S.C. AMALGAM STUDIO S.R.L.,

Str. Olanelor nr. 29, Constr. C1, cam.
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

Baby BOOM MAGAZINE

(591) Culori revendicate:verde, roz

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00210
(151) 16.01.2013
(732) S . C .  A M P R O  D E S I G N

CONSULTANTS S.R.L., Str. Banat
nr. 19, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

TRUST YOUR INSTINCT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00187
(151) 16.01.2013
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26

Galaţi-Tg.Bujor, KM 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)
                  

DO RE MI
 
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00201
(151) 16.01.2013
(732) PETRISOR ADRIAN, Str. Împăratul

Traian nr. 52, sc. F, ap. 65, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420145, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)
                   

Acoperişul ROMÂNIEI

(531) Clasificare Viena:060104; 070311;
270507;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00188
(151) 16.01.2013
(732) S.C. IMOBILIARE NAPO CASA

S.R.L., Str. Tulcea nr. 6, bl. M1, sc. 2,
et. 3, ap. 52, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)
                

Napo Casa Imobiliare Atat de simplu!
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(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:070311; 260116;

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

clase:
35 Consultanţă profesională în afaceri
imobiliare, distribuire de materiale publicitare
(broşuri, reviste, imprimate).
36 Agenţii imobiliare, servicii imobiliare,
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare,
evaluări (estimări de proprietăţi imobiliare);
afaceri financiare (estimări, asigurări,
imobiliare).
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00183
(151) 16.01.2013
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Aleea Botorani nr. 3, bl. V35,
sc.1, et.6, ap. 21, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
               

PPT

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 040505;

290115;  
(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;
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.
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.
42 Creare şi menţinere web site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00211
(151) 16.01.2013
(732) Google Inc., 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

LOON

(300) Prioritate invocată:
 TO/M/12/02621/18.07.2012/TO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00184
(151) 16.01.2013
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Aleea Botorani nr. 3, bl. V35,
sc.1, et.6, ap. 21, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
                   

PPT preturi pentru tine

(591) Culori revendicate:alb, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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;
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.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe 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.

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Creare şi menţinere web site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00202
(151) 16.01.2013
(732) S.C. NEW GASTRO 24 S.R.L., Str.

I .L.  Caragiale nr .  8,  Jud.
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A  T U D O R
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)
               

2GO

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb,
galben muştar

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie.
43 Servicii oferite de persoane sau unităţi al
căror scop este acela de prepara alimente şi
băuturi pentru consum.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00212
(151) 16.01.2013
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

44-46 Vouliagmenis Avenue, Voula,
16673, ATENA GRECIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)
                  

SCHELETUL VESEL DESCOPERA
CUM FUNCTIONEAZA CORPUL UMAN

(591) Culori revendicate:roşu, roz,
portocaliu, mov, albastru, verde,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrare, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
dispozitive electronice, CD/DVD, CD-Rom,
programe. 
16 Publicaţii, cărţi, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii, pagini web, transmisiuni
radio şi tv, transmisiuni prin web.
39 Distribuire de material audiovizual.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00203
(151) 16.01.2013
(732) ŞTEPLECARU MIHAIL, Str.

Florilor nr. 190, sc. 1, et. 3, ap. 18, Sat
Floreşti, Jud. Cluj, , COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)
              

PRESA 9

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270524; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00191
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha Bonus
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii
de capital; leasing; cecuri; împrumuturi;
fonduri mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi
dezvoltarea de hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00207
(151) 16.01.2013
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

retail.ro

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:180119; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00190
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha 15
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii
de capital; leasing; cecuri; împrumuturi;
fonduri mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi

dezvoltarea de hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00192
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha Rapid
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
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servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi
dezvoltarea de hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00213
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PERFECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00208
(151) 16.01.2013
(732) VIOLET ADVERTISING S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 98L,
Mansarda, Spaţiul M1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)
               

KRUT

 
(531) Clasificare Viena:250119; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi produse din carne; peşte, păsări;
vânat; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi preparate; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; prezentarea de produse
industriale alimentare prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00193
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Depozitul Anului

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii

de capital; leasing; cecuri; împrumuturi;
fonduri mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi
dezvoltarea de hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00214
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ROMULUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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
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pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00209
(151) 16.01.2013
(732) S . C .  A M P R O  D E S I G N

CONSULTANTS S.R.L., Str. Banat
nr. 19, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piata Natiunile
Unite nr. 3-5, bl. A, sc. A, ap.39,
sector 4, BUCURESTI

(540)
                    

IN STINCT

 
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00215
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AXAPOLIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00194
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha IMM Comerciant
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii
de capital; leasing; cecuri; împrumuturi;
fonduri mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi
dezvoltarea de hardware şi software.

45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00195
(151) 16.01.2013
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha IMM Discount

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management;
marketing; prelucrarea de ordine de
cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
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servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetare
şi design în legătură cu acestea; analiză
industrială şi servicii de cercetare, design şi
dezvoltarea de hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00216
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

REPUBLYKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00217
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VRANIS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00196
(151) 16.01.2013
(732) S.C. MASTER LUX S.R.L., Sat

Sendreni, nr. 3, Judeţul Galaţi, ,
COMUNA SENDRENI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENTIE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)
               

Master LUX

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260322; 270502;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00218
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CRAI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00219
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TONINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00197
(151) 16.01.2013
(732) S.C. QUALITY MAN S.R.L., Str.

Viorelelor nr. 6, bl. C6, et. 1, ap. 3,
Judeţul Timiş, , LUGOJ ROMANIA 

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

(540)
             

LUGOJ ONLINE.ro suntem primii

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

290113;  
(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.
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 00220
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ETNOS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00221
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KAMARAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00222
(151) 16.01.2013
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) S.C. FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
B-dul Carol I nr. 54B, et. 3, ap. 5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SORITA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00189
(151) 16.01.2013
(732) OLTEAN IOAN MARIA, Str.

Tulcea nr. 6, bl. M1, sc. 2, et. 3, ap.
52, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

NAPOCA imobiliare Indrazneste! Cheia
casei tale este la noi.

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:140502; 260418;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă profesională în afaceri
imobiliare, distribuire de materiale publicitare
(broşuri, reviste, imprimate).
36 Agenţii imobiliare, servicii imobiliare,
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare,
evaluări (estimări de proprietăţi imobiliare);
afaceri financiare (estimări, asigurări,
imobiliare).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07953
(151) 17.01.2002
(732) ACCOLADE WINES LIMITED,

Accolade House, The Guildway, Old
Portsmouth Road, GU3 1LR,
Guildford, , SURREY REGATUL
UNIT 

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

FLAGSTONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜




