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Cereri M|rci publicate în data de 24.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04772
17.07.2013 S.C. BETAK S.A. GARANÚIE PE VIAÚ{

2 M 2013
05007

17.07.2013 S.C. LABORMED PHARMA S.A. ALVOSLIM

3 M 2013
05008

17.07.2013 S.C. QADEL SOFTWARE S.R.L. GAGALICA

4 M 2013
05009

17.07.2013 CHIRULESCU RODIC{ Lapte de pas|re

5 M 2013
05010

17.07.2013 CHIRULESCU RODIC{ Fromage blanc de campagne

6 M 2013
05011

17.07.2013 CÎRSTEA NICOLAE Revista român| de RRES executare
silit|

7 M 2013
05012

17.07.2013 S.C. BCB SCORPION 13 S.R.L. BCB SCORPION 13 PAZ{ ÔI
PROTECÚIE

8 M 2013
05013

17.07.2013 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

DOR ROMÂNESC

9 M 2013
05014

17.07.2013 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

DOR DE ROMÂNIA

10 M 2013
05015

17.07.2013 TUÚU MARIUS CATALIN DOR DE ORIGINE ROMÂNEASC{

11 M 2013
05016

17.07.2013 PRUTEANU RAUL ADRIAN
STANESCU FLORIN

schmecker STATE OF MIND

12 M 2013
05017

17.07.2013 PRUTEANU RAUL ADRIAN
STANESCU FLORIN

schmecker STATE OF MIND

13 M 2013
05018

17.07.2013 S.C. PALTINIS S.A. HOHE RINNE SPA

14 M 2013
05019

17.07.2013 S.C. PALTINIS S.A. GUTT CAFE

15 M 2013
05020

17.07.2013 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

BUN BUN

16 M 2013
05021

17.07.2013 S.C. VEL PITAR S.A. PAINEA INGERILOR

17 M 2013
05022

17.07.2013 JIGMAN VICTOR-ALEXANDRU PERSONAL
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18 M 2013
05023

17.07.2013 S.C. PULS AMBULANTA
VETERINARA S.R.L.

speedvet serviciul de urgenÛ|

19 M 2013
05024

17.07.2013 PASCU TEODOR OCTAVIAN gardenpedia

20 M 2013
05025

17.07.2013 CEBAN RADU ROAD WOLVES PITEÔTI

21 M 2013
05026

17.07.2013 S.C. GREGOR PROVEST S.R.L. GREGOR PROVEST

22 M 2013
05027

17.07.2013 S.C. CAMPING TROIAN S.R.L. TROIAN

23 M 2013
05028

17.07.2013 ASOCIATIA PROFESIONAL
NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA

BIROUL DE ASISTENÚ{
POSTDETENÚIE

24 M 2013
05029

17.07.2013 S.C. PROTECT GUARD ATAC
S.R.L.

PGA PAZ{ PROTECÚIE

25 M 2013
05031

17.07.2013 S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L. Iasi Fringe Festival

26 M 2013
05032

17.07.2013 S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L. CLUBUL FERMIERILOR AGRALIM
din Regiunea de Nord-Est

27 M 2013
05033

17.07.2013 S.C. GSC MEDIA
TECHONOLOGY S.R.L.

GSC MEDIA TECHNOLOGY

28 M 2013
05034

17.07.2013 R FAMILY PRODSERVCOM
S.R.L.

SEAWAY

29 M 2013
05037

17.07.2013 S.C. DACIA OIL AND GAS
S.R.L.

Dacia Oil and Gas

30 M 2013
05038

17.07.2013 DAMIAN VASILE VALENTIN www.anvelope-jante-auto.ro

31 M 2013
05039

17.07.2013 DAMIAN VASILE VALENTIN VADREXIM

32 M 2013
05040

17.07.2013 S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L. jPact

33 M 2013
05041

17.07.2013 S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L. Lex Force

34 M 2013
05042

17.07.2013 S.C. ONLINE BUSINESS CORP
IDEAL S.R.L.

BDB

35 M 2013
05043

17.07.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU De DimineaÛ|

36 M 2013
05044

17.07.2013 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

VIN DE GHEAÚ{ 2011 MUSCAT
OTTONEL
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37 M 2013
05046

17.07.2013 S.C. CLUB SPORTIV U
CRAIOVA S.A.

RENASTEM IMPREUNA

38 M 2013
05047

17.07.2013 S.C. CLUB SPORTIV U
CRAIOVA S.A.

CSUC
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(210) M 2013 04772
(151) 17.07.2013
(732) S.C. BETAK S.A., Str. Industriei nr.

4, Jud. Bistriţa-Năsăud, 420063,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

GARANŢIE PE VIAŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05023
(151) 17.07.2013
(732) S.C. PULS AMBULANTA

VETERINARA S.R.L., Aleea
Compozitorilor nr. 4, bl. F17, sc. 4, et.
4, ap. 78, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

speedvet serviciul de urgenţă

(591) Culori revendicate:gri, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05034
(151) 17.07.2013
(732) R FAMILY PRODSERVCOM

S.R.L., Str. Valea Merilor nr. 34,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

SEAWAY

(591) Culori revendicate:bleu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011524; 030910;

270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse din peşte, dulceţuri, uleiuri
şi grăsimi comestibile proaspete şi congelate.
30 Muştar şi sosuri, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, oţet,
mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05037
(151) 17.07.2013
(732) S.C. DACIA OIL AND GAS S.R.L.,

Str. Vidin nr. 60-64, sector 2, 023789,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Dacia Oil and Gas

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:011505; 040303;

040319; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitile.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05024
(151) 17.07.2013
(732) PASCU TEODOR OCTAVIAN, Str.

Lt. Aurel Botea nr. 3, bl. B5C, sc. 2,
et. 4, ap. 38, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

gardenpedia

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C, 364C), gri (Pantone 5625C,
418C)

 (531) Clasificare Viena:270502; 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.
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 05038
(151) 17.07.2013
(732) DAMIAN VASILE VALENTIN,

Şos. Berceni nr. 17, bl. 17, sc. 2, et. 2,
ap. 47, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.anvelope-jante-auto.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05039
(151) 17.07.2013
(732) DAMIAN VASILE VALENTIN,

Şos. Berceni nr. 17, bl. 17, sc. 2, et. 2,
ap. 47, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VADREXIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05025
(151) 17.07.2013
(732) CEBAN RADU, Sat Ştefăneşti nr. 64,

judeţul Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)
               

ROAD WOLVES PITEŞTI

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:011505; 030109;

030116; 090110; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05011
(151) 17.07.2013
(732) CÎRSTEA NICOLAE, Str. Cuza

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

(540)
                

Revista română de RRES executare silită

(591) Culori revendicate:gri, mov (violet)
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

290112;  
(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;
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; broşuri, semne de cărţi, cărţi; reviste
(publicaţie periodica); manuale.
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35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre;
publicitate prin poştă, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, închirierea spaţiilor
publicitare, consiliere pentru persoane;
demonstraţii cu produse, publicitate prin
corespondenţă directă; reproducerea
documentelor; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de prezentări; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate online pe o reţea de computer;
sondaje de opinie; publicarea textelor
publicitare; publicitate radio; publicitate.
38 Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană prin mijloace
senzoriale. Aceste servicii sunt cele care:
permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană, transmit mesaje de la o oersoană la
alta şi pun o persoana în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune),
servicii care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune, transmisia de
televiziune prin cablu; transmisie radio;
transmisii de televiziune; transmisia asistată
de computer a mesajelor şi imaginilor;

comunicaţii prin reţele de fibră optică;
comunicaţii prin telefon; servicii de
teleconferinţă; transmisia de fişiere digitale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; în special serviciile
oferite de persoane sau instituiţii pentru a
dezvolta facultăţile mentale ale persoanelor,
ca şi serviciile destinate divertismentului sau
captării atenţiei, servicii de educaţie a
persoanelor, sub toate formele; servicii al
căror scop esenţial este divertismentul sau
recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatură
publicului, în scopuri culturale sau educative;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
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; servicii
oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi
practice ale unor domenii complexe de
activitate; aceste servicii sunt prestate de
reprezentanţi ai unor profesiuni; cercetarea şi
dezvoltare pentru alţii; crearea şi mentenanţa
de website-uri; televizată; servicii de
telemarketing;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05012
(151) 17.07.2013
(732) S.C. BCB SCORPION 13 S.R.L.,

Urecheşti, nr. 2, Jud. Gorj, ,
C O M U N A  D R A G U T E Ş T I
ROMANIA 

(540)
                 

BCB SCORPION 13 PAZĂ ŞI
PROTECŢIE

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

 
(531) Clasificare Viena:030916; 230125;

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

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05026
(151) 17.07.2013
(732) S.C. GREGOR PROVEST S.R.L.,

Str. Aviator Mihai Berbecariu nr. 4A,
D e m i s o l ,  a p .  9 ,  j u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, 420096, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)
                 

GREGOR PROVEST
  
(531) Clasificare Viena:260401; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05014
(151) 17.07.2013
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOR DE ROMÂNIA

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05040
(151) 17.07.2013
(732) S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.,

Str. Orzari nr. 86, sector 2, 021554,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

jPact

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
mprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale

colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu axcepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi, periodice, publicaţii,
ziare, reviste.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare electronic on-line a cărţilor şi
periodicelor.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare a
acestea; servicii de analiza şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05041
(151) 17.07.2013
(732) S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.,

Str. Orzari nr. 86, sector 2, 021554,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Lex Force
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
mprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu axcepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi, periodice, publicaţii,
ziare, reviste.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare electronic on-line a cărţilor şi
periodicelor.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare a
acestea; servicii de analiza şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05015
(151) 17.07.2013
(732) TUŢU MARIUS CATALIN, Str.

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

(540)
              

DOR DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ

(591) Culori revendicate:bej, maro, negru
 
(531) Clasificare Viena:071505; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05027
(151) 17.07.2013
(732) S.C. CAMPING TROIAN S.R.L.,

Sat Bistriţa, Judeţul Neamţ, ,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
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)

TROIAN
  
(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;
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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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05028
(151) 17.07.2013
(732) ASOCIATIA PROFESIONAL

NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA, Str. Unirii
nr. 28, judeţul Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(540)

BIROUL DE ASISTENŢĂ
POSTDETENŢIE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05016
(151) 17.07.2013
(732) PRUTEANU RAUL ADRIAN, Str.

Thomas Masaryk nr. 36, et. 2, ap. 9,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STANESCU FLORIN, Str. Turda nr.
118, bl. 37, sc. C, et. 1, ap. 83, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

schmecker STATE OF MIND
 (531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole îmbrăcăminteşi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05017
(151) 17.07.2013
(732) PRUTEANU RAUL ADRIAN, Str.

Thomas Masaryk nr. 36, et. 2, ap. 9,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STANESCU FLORIN, Str. Turda nr.
118, bl. 37, sc. C, et. 1, ap. 83, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

schmecker STATE OF MIND
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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25 Articole îmbrăcăminteşi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05042
(151) 17.07.2013
(732) S.C. ONLINE BUSINESS CORP

IDEAL S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 109,
bl. 23, sc. 1, ap. 5, sector 4, 041304,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

BDB

(591) Culori revendicate:gri, maro
  
(531) Clasificare Viena:170106; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia,transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05029
(151) 17.07.2013
(732) S.C. PROTECT GUARD ATAC

S.R.L., Str. Abatorului nr. 1bis,
jude ţul  Teleorman,  140106,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)
               

PGA PAZĂ PROTECŢIE

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

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

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securizare (pază
şi protecţie); activităţi de investigaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05018
(151) 17.07.2013
(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.

Sibiu, , PĂLTINIŞ 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)

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05019
(151) 17.07.2013
(732) S.C. PALTINIS S.A., Vila nr. 1, Jud.

Sibiu, , PĂLTINIŞ ROMANIA 
(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &

PARTNERS  AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GUTT CAFE

(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 05020
(151) 17.07.2013
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., B-dul Timisoara nr. 94, sector
6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

BUN BUN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05021
(151) 17.07.2013
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

PAINEA INGERILOR

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05043
(151) 17.07.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

ZUZU De Dimineaţă
  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute

din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05044
(151) 17.07.2013
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Cons tan ta ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                    

VIN DE GHEAŢĂ 2011 MUSCAT
OTTONEL

(531) Clasificare Viena:250119; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05007
(151) 17.07.2013
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,

Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALVOSLIM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05022
(151) 17.07.2013
(732) JIGMAN VICTOR-ALEXANDRU,

Str. Smaranda nr. 31A, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

PERSONAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri (inclusiv inregistrate); DVD-uri
(inclusiv inregistrate); Blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, SD, SDHC, SDXC,
Micro SD, Micro SDHC, memory stick, etc);
HDD-uri (inclusiv externe), suporturi media

(memorii), discuri optice (inclusiv
înregistrate), discuri magnetice (inclusiv
înregistrate), casete video si audio (inclusiv
inregistrate).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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; reviste, almanahuri,
albume, afişe, cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii,
reviste, reprezentări şi reproduceri grafice,
semne de carte, şervetele de masă din hârtie,
tipărituri, ziare, reviste de benzi desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apărarea
urechilor, bandane, sandale de baie, chilot de
baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbracaminte din piele; bocanci, body-uri,
cămaşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp), corsete,
costume, costume de bal mascat, cozoroace,
cravate, desuuri, eşarfe, espadrile, fulare,
fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de stradă,
impermeabile, încălţăminte sport, încălţăminte
de plajă, mantouri, mănuşi (articole de
îmbrăcăminte), jupoane, lenjerie de corp,
pălării, paltoane, papuci, pardesie, pelerine,
pijamale, pulovere, rochii, saluri, sandale,
sube, şosete, tricouri, veste, uniforme, sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agenţii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronică publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comercială pentru
licenţe de servicii şi produs pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii jublice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line intr-o reţea computerizată, publicitate
pe Internet, publicitate radiofonică şi
televizata.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiori de cinema, servicii
de cluburi, servicii de compoziţie muzicală,
organizare de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare şi dirijare de
concerte, servicii de discotecă, informaţii în
materie de divertisment, divertisment
radiofonic şi televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron ice  on - l i n e
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate

audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şli de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), publicare de texte altele decât
textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentare de spectacole live,
servicii de studiouri de înregistrare, studiori de
cinema, subtitrare, servicii pentru organizarea
timpului liber, producţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05046
(151) 17.07.2013
(732) S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA

S.A., Str. Henri Coandă nr. 27, corp A,
et. 1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

RENASTEM IMPREUNA
(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);



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
17.07.2013

17

materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05031
(151) 17.07.2013
(732) S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L., Str.

Ungheni nr. 2, Jud. Iaşi, 700382, IAŞI
ROMANIA 

(540)
                

Iasi Fringe Festival
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea în scop comercial şi publicitar
de expoziţii, festivaluri şi târguri; organizarea
în scop comercial şi publicitar de evenimente
destinate specialiştilor şi publicului larg,
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie prin artă neconvenţională,
concursuri de dans, concursuri de teatru,
concursuri de muzică, organizarea şi
conducerea de conferinţe, congrese, colocvii,
seminarii, simpozioane; organizarea în scop
cultural şi educativ de expoziţii, festivaluri şi
târguri; organizarea de cursuri pentru
transmiterea de informaţii / întâlniri,
manifestări cu scop de relaxare între persoane
ce aparţin aceleeaşi profesii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05047
(151) 17.07.2013
(732) S.C. CLUB SPORTIV U CRAIOVA

S.A., Str. Henri Coandă nr. 27, corp A,
et. 1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)
               

CSUC

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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.
18 Piele şi imitaţii din 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de

umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare 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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05008
(151) 17.07.2013
(732) S.C. QADEL SOFTWARE S.R.L.,

Calea lui Traian nr. 183, bl. 15, sc. C,
ap. 14, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

GAGALICA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05032
(151) 17.07.2013
(732) S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L., Str.

Ungheni nr. 2, Jud. Iaşi, 700382, IAŞI
ROMANIA 

(540)
                    

CLUBUL FERMIERILOR AGRALIM
din Regiunea de Nord-Est
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
35 Organizarea în scop comercial şi publicitar
de expoziţii, festivaluri şi târguri; organizarea
în scop comercial şi publicitar de evenimente
destinate specialiştilor şi publicului larg,
publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie prin artă neconvenţională,
concursuri de dans, concursuri de teatru,
concursuri de muzică, organizarea şi
conducerea de conferinţe, congrese, colocvii,
seminarii, simpozioane; organizarea în scop
cultural şi educativ de expoziţii, festivaluri şi
târguri; organizarea de cursuri pentru
transmiterea de informaţii / întâlniri,

manifestări cu scop de relaxare între persoane
ce aparţin aceleeaşi profesii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05009
(151) 17.07.2013
(732) CHIRULESCU RODICĂ, Str.

Ştefan cel Mare nr. 544, judeţul
Brăila, 810112, BRĂILA ROMANIA

(540)

Lapte de pasăre
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05013
(151) 17.07.2013
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOR ROMÂNESC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, 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
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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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05010
(151) 17.07.2013
(732) CHIRULESCU RODICĂ, Str.

Ştefan cel Mare nr. 544, judeţul
Brăila, 810112, BRĂILA ROMANIA

(540)

Fromage blanc de campagne
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05033
(151) 17.07.2013
(732) S . C .  G S C  M E D I A

TECHONOLOGY S.R.L., Bd. Unirii
nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7, ap. 26,
sector 3, 030835, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GSC MEDIA TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7C),
negru (Pantone 426C), albastru
(Pantone 3105C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniul calculatoarelor (IT);
servicii de mentenanţă; programarea, crearea
şi menţinerea de site-uri web; administrarea
paginii web; consultanţă în tehnologia
informaţiei; gestiune şi exploatare a
mijloacelor de calcul; realizarea de soft-uri la
comanda PC (servicii de programare).

˜˜˜˜˜˜˜


