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Cereri M|rci publicate în data de 23.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

09247
17.12.2013 S.C. BIOFARM S.A. FERVEFLU

2 M 2013
09248

17.12.2013 S.C. BAD DOG OFFICE
DISTRIBUTION S.R.L.

BAD DOG

3 M 2013
09249

17.12.2013 MOGOS LAURA-ANDREEA
FAUR SORIN

MANSSARD

4 M 2013
09250

17.12.2013 HABIB NIDAL Quick Kill max

5 M 2013
09251

17.12.2013 HABIB NIDAL le Francis QUALITY GUARANTEED

6 M 2013
09252

17.12.2013 SCUTARU TEODOR - CODRIN ALIANÚA SOCIAL - LIBERAL{

7 M 2013
09253

17.12.2013 S.C. READ FORWARD S.R.L. Learn Forward

8 M 2013
09254

17.12.2013 S.C. READ FORWARD S.R.L. READFWD

9 M 2013
09255

17.12.2013 S.C. ANTREPRENOR S.R.L. MIRAGE SNAGOV
HOTEL&RESORT

10 M 2013
09256

17.12.2013 CHONGQING CITY HUICHUAN
SHOES CO LTD CHONGQING -
SUCURSALA BUCURESTI

[A:D]

11 M 2013
09257

17.12.2013 PAN 888 INTERNATIONAL
S.R.L.

CADIA

12 M 2013
09258

17.12.2013 S.C. WEB STRATEGY &
DEVELOPMENT S.R.L.

WebStrategy Servicii Web Integrate

13 M 2013
09259

17.12.2013 S.C. TOTAL PROD MAGIC
S.R.L.

THE GREEN TEAM ECO Cleaning

14 M 2013
09260

17.12.2013 S.C. ATAC GUARD & PROTECT
S.R.L.

ATAC GUARD & PROTECT AG&P
PAZ{ PROTECÚIE

15 M 2013
09261

17.12.2013 S.C. CRG NEXIA AUDIT S.R.L.

16 M 2013
09262

17.12.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. STARUL ROMÂNIEI

17 M 2013
09263

17.12.2013 S.C. CARD BLUE S.A. MERCI
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18 M 2013
09264

17.12.2013 S.C. HIGH HEELS EVENTS
S.R.L.

WP WEPARTY

19 M 2013
09265

17.12.2013 S.C. LORTID S.R.L. Geea Salon

20 M 2013
09266

17.12.2013 NOFAL JALAL MedPrime

21 M 2013
09267

17.12.2013 TOMOIAGA NICOLA CRISTIAN
VIRGIL
GHINEA
CATALIN-CONSTANTIN

MIORITMIC

22 M 2013
09268

17.12.2013 DRAGU ADELIN BASSKA

23 M 2013
09269

17.12.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Blue bay

24 M 2013
09270

17.12.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

BLUE BAY

25 M 2013
09271

17.12.2013 S.C. MANGO PLUS S.R.L. Klima Express

26 M 2013
09272

17.12.2013 BARAC MARIANA capsunaria

27 M 2013
09273

17.12.2013 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. SMART BET

28 M 2013
09274

17.12.2013 S.C. FLORAMIS SERRE S.R.L. kukuruz gourmet popcorn

29 M 2013
09275

17.12.2013 S.C. GLOBAL SECURITY
MANAGEMENT GROUP S.R.L.

GSMG GLOBAL SECURITY
MANAGEMENT GROUP

30 M 2013
09276

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ARTA DE A...LOCUI

31 M 2013
09277

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU TRUD{ ÔI RECOLT{

32 M 2013
09278

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU TUR DE FORÚ{

33 M 2013
09279

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU INFORMATIKA

34 M 2013
09280

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU LA CASA DE GOSPODAR

35 M 2013
09281

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU NOCTURNA GTV

36 M 2013
09282

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU MOTORHEAD
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37 M 2013
09283

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU MINTEA...COSTA!

38 M 2013
09284

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU LUMEA LUI TOMA

39 M 2013
09285

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ENCICLOPEDICA

40 M 2013
09286

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU DESTINAÚII

41 M 2013
09287

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU DREPTUL LA AP{RARE

42 M 2013
09288

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU CREDO

43 M 2013
09289

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU CLUBBING

44 M 2013
09290

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU CLUB 40

45 M 2013
09291

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ART{ SAU NOROC?

46 M 2013
09292

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU EUROPA LA ZI

47 M 2013
09293

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU HYPERCULTURA

48 M 2013
09294

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU GUST DE ROMÂNIA

49 M 2013
09295

17.12.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU GIGA BY NIGHT

50 M 2013
09296

17.12.2013 BRAN OANA RALUCA ibu

51 M 2013
09298

17.12.2013 ATHENA PHILIP FASHION
S.R.L.

ATHENA PHILIP

52 M 2013
09299

17.12.2013 CR{CIUN ALICE OANA Ocean of Sounds Electrissimo Ama
Deus

53 M 2013
09300

17.12.2013 CR{CIUN ALICE-OANA Electrissimo

54 M 2013
09302

17.12.2013 BALAN ALEXANDRU CRISTIAN ONE DESIGN
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(210) M 2013 09296
(151) 17.12.2013
(732) BRAN OANA RALUCA, Str. Tudor

Vladimirescu bl. 13A, sc. A, et. 3, ap.
22, Jud. Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)
                     

ibu

(591) Culori revendicate:alb, roz
(531) Clasificare Viena:030114; 030124;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere de website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09299
(151) 17.12.2013
(732) CRĂCIUN ALICE OANA, B-dul

Banul Manta, nr. 83, bl. 101, sc. C, et.
2, ap. 61, sector 1, 011223,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ocean of Sounds Electrissimo Ama Deus

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09302
(151) 17.12.2013
(732) BALAN ALEXANDRU CRISTIAN,

Aleea Valea Viilor, nr. 2, bl. A53, sc.
C, et. 3, ap. 42, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
             

ONE DESIGN

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

clase:
35 Elaborarea de studii de oportunitate
(domeniul afacerilor); management de
proiecte de afaceri.
36 Consultanţă privind achiziţia de terenuri şi
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imobile; management de proiect financiar;
optimizarea costurilor de investitii.
37 Managementul proiectelor în construcţii pe
santier; realizarea de amenăjări interioare şi
exterioare.
42 Servicii de proiectare de arhitectură;
rezistenta şi instalaţii; fazele cu, dali, dtac,
pth, dde; pentru clădiri cu diverse destinaţii;
cum ar fi; locuinţe individuale (permanente şi
de vacanţă); locuinţe colective şi cuplate;
clădiri cu destinaţia de hotel; pensiune; cladire
de birouri; construcţii agricole şi industriale;
cladiri cu destinatie comercială şi de servicii
(magazine, showroom, service auto, piete);
obiective culturale; librării, biblioteci, centre
sportive şi de întreţinere corporală spa; cladiri
cu destinaţie recreatională; music club;
cluburi; bowling; bazine de inot; terenuri de
sport; spitale, clinici, cabinete medicale,
centre de analize; staţie distribuţie carburanţi;
spaţii alimentaţie publică (restaurante,
cafenele, baruri); design de amenajări
interioare (design interior) pentru; locuinţe;
garsoniere, apartamente, case; horeca
(hoteluri, restaurante, cafenele, baruri); spaţii
recreaţionale (cluburi sportive, săli de fitness);
centre de înfrumuseţare; medicale; farmacii,
cabinete medicale, clinici; birouri de
companie; educaţie; grădiniţe, after school,
scoli; design de mobilier; design de amenajări
exterioare şi de mobilier urban; proiectare
pentru consolidarea; extinderea şi sau
conversia clădirilor existente; elaborarea de
expertize tehnice pentru construcţii existente;
elaborarea de documentatii tehnice de
urbanism; planuri de urbanism (pud, puz,
pug); elaborarea de documentaţii tehnice de
avizare; elaborarea de documentaţii tehnice
pentru obţinerea avizelor; management de
proiecte tehnice.
44 Design de peisagistică şi realizarea de

amenajări peisagistice.
45 Elaborarea de documentaţii juridice pentru
avizare; elaborarea de documentaţii juridice
pentru obţinerea avizelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09276
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

ARTA DE A...LOCUI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09247
(151) 17.12.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERVEFLU

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

5 Medicamente de uz uman şi veterinar;
substanţe dietetice de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09258
(151) 17.12.2013
(732) S.C. WEB STRATEGY &

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Păcii
nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 5, judeţul Bacău,
, ONEŞTI ROMANIA 

(540)         

WebStrategy Servicii Web Integrate

(591) Culori revendicate:gri, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(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 09248
(151) 17.12.2013
(732) S.C. BAD DOG OFFICE

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Dâmboviţei nr. 45, sc. II, et. 1, ap. 34,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)
                

BAD DOG

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:030108; 270502;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Reumplerea cartuşelor de toner;
construcţii, reparaţii, instalaţii.
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; design.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09259
(151) 17.12.2013
(732) S.C. TOTAL PROD MAGIC S.R.L.,

Aleea Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc.
B, ap. 643, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
            

THE GREEN TEAM ECO Cleaning

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09291
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

ARTĂ SAU NOROC?

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09260
(151) 17.12.2013
(732) S.C. ATAC GUARD & PROTECT

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

(540)
              

ATAC GUARD & PROTECT AG&P
PAZĂ PROTECŢIE

(531) Clasificare Viena:240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor şi în special activităţi
de protecţie şi gardă; activităţi de servicii
privind sistemele de securizare; activităţi de
investigaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09292
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

EUROPA LA ZI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09293
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

HYPERCULTURA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09261
(151) 17.12.2013
(732) S.C. CRG NEXIA AUDIT S.R.L.,

Str. Traian nr. 68 A, et. 3, cam. 8,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

                 

(531) Clasificare Viena:030213; 030303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de servicii inclusă în lista alfabetică).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de servicii
inclusă în lista alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09277
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

TRUDĂ ŞI RECOLTĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09294
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

GUST DE ROMÂNIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09262
(151) 17.12.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

STARUL ROMÂNIEI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09278
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

TUR DE FORŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09295
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

GIGA BY NIGHT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09269
(151) 17.12.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Blue bay

(300) Prioritate invocată:
 /12.12.2013/DE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte şi produse din peşte proaspete,
conservate, congelate, afumate şi/sau parţial
preparate, de asemenea, sub formă de chiftele
sau ca extract; peşte sărat; file de peşte;
mâncăruri preparate sau semi-preparate făcute
din peşte; clei de peşte alimentar; făină de
peşte pentru consum uman; conserve de peşte,
incluse în clasa 29; delicatese din peşte;
produse din peşte şi salate din peşte, inclusiv
caviar şi alte produse din icre de peşte toate
acestea conservate, congelate, afumate, uscate,
marinate şi/sau proaspete; moluşte şi
crustacee, inclusiv midii şi stridii, melci de
mare, scoici abalone, caracatiţă (nu vie),
precum şi alte fructe de mare şi produse
derivate, toate acestea conservate, congelate,
afumate, uscate, marinate şi/sau în formă
proaspătă; produse din surimi;mâncăruri
preparate şi semi-preparate, în special tocane
şi gustări, constând în principal din peşte şi
fructe de mare şi/sau produse din carne şi/sau
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legume (procesate) şi/sau fructe (procesate)
şi/sau proteine vegetale şi/sau produse din
soia, şi anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate, congelate
sau în formă proaspătă; supe instant făcute din
peşte de asemenea conservate şi congelate
precum şi astfel de preparate conservate,
congelate, afumate şi/sau semi-preparate, de
asemenea, sub formă de chiftele sau ca
extract, peşte sărat, file de peşte, conserve de
peşte incluse în clasa 29, delicatese din peşte,
produse din peşte inclusiv caviar şi alte
produse din icre de peşte conservate,
congelate, afumate, uscate, marinate, moluşte
şi crustacee, inclusiv midii şi stridii, melci de
mare, scoici abalone, caracatiţă (nu vie),
precum şi alte fructe de mare şi produse
derivate, conservate, congelate, afumate,
uscate, marinate de asemenea conservate ca
mâncare congelată, produse din carne, legume
(procesate) şi/sau fructe (procesate) şi/sau
proteine vegetale şi/sau produse din soia şi
anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate şi/sau
congelate, paste, condimente, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile; salate
preparate, aspic şi gelatine făcute din peşte
toate acestea conservate, congelate sau
proaspete, precum şi derivate din acesta, toate
acestea conservate, congelate, afumate şi/sau
semi preparate, de asemenea, sub formă de
chiftele sau ca extract, peşte sărat, file de
peşte, conserve de peşte incluse în clasa 29,
delicatese din peşte, produse din peşte inclusiv
caviar şi alte produse din icre de peşte
conservate, congelate, afumate, uscate şi
marinate, moluşte şi crustacee, inclusiv midii
şi stridii, melci de mare, scoici abalone,
caracatiţă (nu vie), precum şi alte fructe de
mare şi produse derivate, conservate,
congelate, afumate, uscate şi/sau marinate, de

asemenea conservate şi sub formă de mâncare
congelată, produse din carne, legume
(procesate) şi/sau fructe (procesate) şi/sau
proteine vegetale şi/sau produse din soia şi
anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate şi/sau
congelate, paste, condimente, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;
mâncăruri semi-preparate, constând în
principal din produse din peşte cu adaos de
legume, paste, condimente şi sosuri; produse
tartinabile; carne; produse din carne; lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
mezeluri; carne de pasăre şi produse derivate
din aceasta cuprinse în clasa 29.
30 Maioneză şi sosuri remoulade; sosuri
lichide, inclusiv sosuri pentru salată şi
dressinguri toate acestea conservate,
congelate, uscate sau proaspete; dressinguri
pentru salate; mâncăruri gata preparate, în
special tocane şi gustări; fiecare dintre acestea
constând în principal din orez şi/sau paste
şi/sau făină de soia şi/sau soia şi/sau extracte
din drojdie şi/sau cereale şi/sau produse din
amidon, toate acestea conservate, congelate,
deshidratate sau proaspete; marinate; pizza;
paste făinoase;produse de panificaţie şi paste
făinoase alimentare; marinate; mirodenii;
deserturi; produse de panificaţie cu umpluturi
şi/sau topping-uri care constau în principal din
peşte şi/sau produse din peşte şi/sau ouă şi/sau
brânză şi/sau preparate din brânză şi/sau
produse lactate şi/sau legume şi/sau fructe
şi/sau ierburi şi condimente; bunurile
menţionate anterior, în măsura în care sunt
cuprinse în clasa 30, de asemenea ca alimente
preparate şi semi-preparate, congelate şi
conservate.
31 Peşte şi fructe de mare (vii); icre de peşte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09263
(151) 17.12.2013
(732) S.C. CARD BLUE S.A., Str.

Mărgelelor nr. 78, bl. N2, sc. 2, et. 4,
ap. 32, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
                    

MERCI

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020506; 260118;

270507; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Carduri magnetice codate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09270
(151) 17.12.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BLUE BAY

(300) Prioritate invocată:
 /12.12.2013/DE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte şi produse din peşte proaspete,
conservate, congelate, afumate şi/sau parţial
preparate, de asemenea, sub formă de chiftele
sau ca extract; peşte sărat; file de peşte;
mâncăruri preparate sau semi-preparate făcute
din peşte; clei de peşte alimentar; făină de
peşte pentru consum uman; conserve de peşte,
incluse în clasa 29; delicatese din peşte;
produse din peşte şi salate din peşte, inclusiv
caviar şi alte produse din icre de peşte toate
acestea conservate, congelate, afumate, uscate,
marinate şi/sau proaspete; moluşte şi
crustacee, inclusiv midii şi stridii, melci de
mare, scoici abalone, caracatiţă (nu vie),
precum şi alte fructe de mare şi produse
derivate, toate acestea conservate, congelate,
afumate, uscate, marinate şi/sau în formă
proaspătă; produse din surimi;mâncăruri
preparate şi semi-preparate, în special tocane
şi gustări, constând în principal din peşte şi
fructe de mare şi/sau produse din carne şi/sau
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legume (procesate) şi/sau fructe (procesate)
şi/sau proteine vegetale şi/sau produse din
soia, şi anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate, congelate
sau în formă proaspătă; supe instant făcute din
peşte de asemenea conservate şi congelate
precum şi astfel de preparate conservate,
congelate, afumate şi/sau semi-preparate, de
asemenea, sub formă de chiftele sau ca
extract, peşte sărat, file de peşte, conserve de
peşte incluse în clasa 29, delicatese din peşte,
produse din peşte inclusiv caviar şi alte
produse din icre de peşte conservate,
congelate, afumate, uscate, marinate, moluşte
şi crustacee, inclusiv midii şi stridii, melci de
mare, scoici abalone, caracatiţă (nu vie),
precum şi alte fructe de mare şi produse
derivate, conservate, congelate, afumate,
uscate, marinate de asemenea conservate ca
mâncare congelată, produse din carne, legume
(procesate) şi/sau fructe (procesate) şi/sau
proteine vegetale şi/sau produse din soia şi
anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate şi/sau
congelate, paste, condimente, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile; salate
preparate, aspic şi gelatine făcute din peşte
toate acestea conservate, congelate sau
proaspete, precum şi derivate din acesta, toate
acestea conservate, congelate, afumate şi/sau
semi preparate, de asemenea, sub formă de
chiftele sau ca extract, peşte sărat, file de
peşte, conserve de peşte incluse în clasa 29,
delicatese din peşte, produse din peşte inclusiv
caviar şi alte produse din icre de peşte
conservate, congelate, afumate, uscate şi
marinate, moluşte şi crustacee, inclusiv midii
şi stridii, melci de mare, scoici abalone,
caracatiţă (nu vie), precum şi alte fructe de
mare şi produse derivate, conservate,
congelate, afumate, uscate şi/sau marinate, de

asemenea conservate şi sub formă de mâncare
congelată, produse din carne, legume
(procesate) şi/sau fructe (procesate) şi/sau
proteine vegetale şi/sau produse din soia şi
anume preparate din soia şi/sau cartofi
(procesaţi) şi/sau nuci conservate şi/sau
congelate, paste, condimente, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;
mâncăruri semi-preparate, constând în
principal din produse din peşte cu adaos de
legume, paste, condimente şi sosuri; produse
tartinabile; carne; produse din carne; lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
mezeluri; carne de pasăre şi produse derivate
din aceasta cuprinse în clasa 29.
30 Maioneză şi sosuri remoulade; sosuri
lichide, inclusiv sosuri pentru salată şi
dressinguri toate acestea conservate,
congelate, uscate sau proaspete; dressinguri
pentru salate; mâncăruri gata preparate, în
special tocane şi gustări; fiecare dintre acestea
constând în principal din orez şi/sau paste
şi/sau făină de soia şi/sau soia şi/sau extracte
din drojdie şi/sau cereale şi/sau produse din
amidon, toate acestea conservate, congelate,
deshidratate sau proaspete; marinate; pizza;
paste făinoase;produse de panificaţie şi paste
făinoase alimentare; marinate; mirodenii;
deserturi; produse de panificaţie cu umpluturi
şi/sau topping-uri care constau în principal din
peşte şi/sau produse din peşte şi/sau ouă şi/sau
brânză şi/sau preparate din brânză şi/sau
produse lactate şi/sau legume şi/sau fructe
şi/sau ierburi şi condimente; bunurile
menţionate anterior, în măsura în care sunt
cuprinse în clasa 30, de asemenea ca alimente
preparate şi semi-preparate, congelate şi
conservate.
31 Peşte şi fructe de mare (vii); icre de peşte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09279
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

INFORMATIKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09249
(151) 17.12.2013
(732) MOGOS LAURA-ANDREEA, Str.

Turbinei nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) FAUR SORIN, Str. Anton Bacalbaşa
nr. 17, bl. 143, sc. 1, et. 5, ap. 34,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MANSSARD

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09264
(151) 17.12.2013
(732) S.C. HIGH HEELS EVENTS

S.R.L., Str. Cernei nr. 9, sc. 2, ap.
105, 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)
                     

WP WEPARTY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
290114;  

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

35 Promovarea vânzărilor pentru terţi, servicii
de modele în scop publicitar de vânzare.
36 Afaceri financiare (carduri de reducere).
43 Servicii de alimentaţie publică,
cafenele-restaurant, restaurante cu servire
rapidă (snack-baruri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09271
(151) 17.12.2013
(732) S.C. MANGO PLUS S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 160, corp C13, parter,
camera 4B-5, sector 4, 040041,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Klima Express

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09265
(151) 17.12.2013
(732) S.C. LORTID S.R.L., Str. Cibinului

nr. 21, 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)
                     

Geea Salon

(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

25 Îmbrăcăminte (rochii de mireasă, rochii
bluzate, rochii de seară, costume de mire,
costume de bărbaţi), încălţăminte.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 25 şi 26(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, en-gross, en-
detail şi on-line; agenţii de import-export.
44 Servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09280
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

LA CASA DE GOSPODAR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09272
(151) 17.12.2013
(732) BARAC MARIANA, Str. L.

Rebreanu nr. 13, ap. 42, sector 3,
031774, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

capsunaria

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09281
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

NOCTURNA GTV

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09250
(151) 17.12.2013
(732) HABIB NIDAL, Bdul. Decebal nr. 3,

bl. S12B, sc. A, et. 5, ap. 13, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

                    

Quick Kill max

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
35 Servicii de publicitate; marketing şi
promovare, prezentarea prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si cu ridicata (inclusiv comerţ electronic) a
produselor din clasa 5.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09282
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

MOTORHEAD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09298
(151) 17.12.2013
(732) ATHENA PHILIP FASHION

S.R.L., B-dul Camil Ressu, nr. 10, bl.
3, sc. 3, et. 1, ap. 94, camera 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                    

ATHENA PHILIP

(531) Clasificare Viena:030706; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse

din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului
(solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în lista alfabetică a clasei 14).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică a clasei 25).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
toate produsele incluse în lista alfabetică a
clasei 26).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei
35).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09251
(151) 17.12.2013
(732) HABIB NIDAL, Bdul. Decebal nr. 3,

bl. S12B, sc. A, et. 5, ap. 13, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

le Francis QUALITY GUARANTEED

(591) Culori revendicate:maro deschis,
galben închis

(531) Clasificare Viena:070101; 270508;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09300
(151) 17.12.2013
(732) CRĂCIUN ALICE-OANA, B-dul

Banu Manta, nr. 83, bl. 101, sc. C, et.
2, ap. 61, sector 1, 011223,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Electrissimo

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09283
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

MINTEA...COSTA!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09273
(151) 17.12.2013
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)
            

SMART BET

(591) Culori revendicate:alb, verde, mov
(531) Clasificare Viena:020123; 260418;

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

clase:
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9 Programe conţinând jocuri de noroc, aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, programe (jocuri
pentru computer) carduri smart (carduri cu
circuite integrate).
28 Maşinuţe de distracţii automate şi acţionate
cu monede , dispozitive de jocuri video tip
arcadă , mese de billiard cu fise , mese de
billiard, carduri de bingo, aparate şi maşini de
popice , cărţi de joc , jetoane pentru jocurile
de noroc , maşini de tragere, discuri pentru
jocuri , aparate pentru jocuri , maşini pentru
jocurile de noroc, roţi de ruletă , maşini cu
sloturi (maşini de jocuri), maşini pentru jocuri
video.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi ; servicii de
import-export, servicii de desfacere ;
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii prezentarea, difuzarea şi distribuirea
de prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
tip şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, toate acestea
servicii fiind pentru produsele enumerate în
clasa 9 adică pentru: programe conţinând
jocuri de noroc, aparate acţionate cu monede,
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede, programe (jocuri pentru computer)
carduri smart (carduri cu circuite integrate);
respectiv pentru pentru produsele enumerate

în clasa 28, adică pentru: maşinuţe de
distracţii automate şi acţionate cu monede,
dispozitive de jocuri video tip arcadă, mese de
billiard cu fise, mese de billiard, carduri de
bingo, aparate şi maşini de popice , cărţi de
joc , jetoane pentru jocurile de noroc , maşini
de tragere, discuri pentru jocuri, aparate
pentru jocuri, maşini pentru jocurile de noroc,
roţi de ruletă, maşini cu sloturi (maşini de
jocuri), maşini pentru jocuri video.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club ,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată , închirierea
echipamentelor de jocuri.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardward-urilor pentru computer, închirierea
de computere, consultanţă de software
computerizat, instalare software pentru
computere, mentenanţa software de computer,
actualizarea software-urilor de computer,
găzduirea sit-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09252
(151) 17.12.2013
(732) SCUTARU TEODOR - CODRIN,

Str. Ripiceni nr. 2, bl. 12, sc. C, ap.
137, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALIANŢA SOCIAL - LIBERALĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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 09266
(151) 17.12.2013
(732) NOFAL JALAL, Str. Tasnad nr. 25,

ap. 51, Jud. 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)
             

MedPrime

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:011524; 050313;

270521; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor cuprinse în clasa 3 (preparate
pentru curăţarea protezelor dentare, produse
pentru lustruirea protezelor dentare, geluri
pentru albirea dinţilor), clasa 10 (aparate şi
instrumente dentare), clasa 21 (aţă dentară,
periuţe de dinţi, periuţe electrice de dinţi) (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Organizarea şi conducerea de conferinţe,
seminarii, congrese, workshop-uri în domeniul
medical.
44 Servicii medicale; servicii de stomatologie
şi de estetică dentară; asistenţă medicală;
servicii de igienă şifrumuseţe pentru oameni;
consiliere şi consultanţă în domeniul medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09284
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

LUMEA LUI TOMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09253
(151) 17.12.2013
(732) S.C. READ FORWARD S.R.L.,

Bdul. Corneliu Coposu nr. 51, et. 5,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

Learn Forward

(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09274
(151) 17.12.2013
(732) S.C. FLORAMIS SERRE S.R.L.,

Str. Sf. Gheorghe nr. 17, demisol,
birou 1, judeţul Ilfov, 077160,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)
            

kukuruz gourmet popcorn

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă, în special floricele de porumb,
popcorn, nuci prăjite şi glazurate, ciocolată,
dulciuri cu migdale şi alte nuci.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou în special magazine
en gros şi en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
(magazine on-line). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09285
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

ENCICLOPEDICA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09254
(151) 17.12.2013
(732) S.C. READ FORWARD S.R.L.,

Bdul. Corneliu Coposu nr. 51, et. 5,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
               

READFWD

(531) Clasificare Viena:260101; 260118;
270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09275
(151) 17.12.2013
(732) S.C. GLOBAL SECURITY

MANAGEMENT GROUP S.R.L.,
Str. Fildeşului nr. 7, bl. A2, sc. 1, ap.
7, sector 3, 031651, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

GSMG GLOBAL SECURITY
MANAGEMENT GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(531) Clasificare Viena:010502; 260118;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09267
(151) 17.12.2013
(732) TOMOIAGA NICOLA CRISTIAN

VIRGIL, Str. Caraiman nr. 15, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(732) G H I N E A
CATALIN-CONSTANTIN, B-dul
Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 1, et. 1, ap. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
          

MIORITMIC

(591) Culori revendicate:verde antracite,
galben, albastru

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
290113;  

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

35 Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate on-line,
servicii de promovare de producători muzicali
şi artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti,
disk jockey.
41 Organizarea de spectacole, servicii de
impresariat, prezentarea de spectacole live,
rezervarea de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale; cluburi de
divertisment sau educaţie, cluburi de noapte.
43 Servicii de alimentaţie publică,
cafenele-restaurant, restaurante cu servire
rapidă (snack-baruri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09268
(151) 17.12.2013
(732) DRAGU ADELIN, Str. Orly nr. 63,

bl. M4, sc. 2, ap. 11, Jud. Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

BASSKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09255
(151) 17.12.2013
(732) S.C. ANTREPRENOR S.R.L., Şos.

Bucureşti- Ploieşti nr. 218, Tâncăbeşti,
Judeţul Ilfov, 077167, SNAGOV
ROMANIA 

(540)

MIRAGE SNAGOV HOTEL&RESORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi de divertisment: casinouri, săli
de joc.
43 Hoteluri, restaurante, baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09286
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

DESTINAŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09256
(151) 17.12.2013
(732) CHONGQING CITY HUICHUAN

SHOES CO LTD CHONGQING -
SUCURSALA BUCURESTI, Bdul.
Ion Mihalache nr. 339, bl. 15, sc. B,
et. 4, ap. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                      

[A:D]

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09257
(151) 17.12.2013
(732) PAN 888 INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul Chişinău nr. 10, bl. M4,
sc. 1, et. 8, ap. 37, cam 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

CADIA

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09288
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

CREDO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09289
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

CLUBBING

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09290
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

CLUB 40

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09287
(151) 17.12.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Prl.

Ghencea nr. 45, bl. F1, sc. A, etaj 6,
ap. 46, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

DREPTUL LA APĂRARE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


