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Publicate în 25.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05048
18.07.2013 VIDRASCU VALENTINA Blouse roumaine

2 M 2013
05049

18.07.2013 VIDRASCU VALENTINA La blouse roumaine

3 M 2013
05050

18.07.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER ESTIVAL TRES
JOLIE

4 M 2013
05051

18.07.2013 S.C. SPORT EVOLUTION
GROUP S.R.L.

JOCURILE NAÚIONALE REUNITE

5 M 2013
05052

18.07.2013 S.C. SPECTRUM S.R.L. ERP SIRIUS cloud software
business control

6 M 2013
05053

18.07.2013 S.C. NIOS DISTRIBUTION
S.R.L.

FREDO

7 M 2013
05054

18.07.2013 DRAGHIS DECEBAL SILVIU Drift Piatra NeamÛ

8 M 2013
05055

18.07.2013 PRIMARIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

Zilele MIHAI VITEAZUL

9 M 2013
05056

18.07.2013 UDREA SILVIU-GABRIEL KOLABORATOR

10 M 2013
05057

18.07.2013 YAN YAN IMPEX S.R.L. ÔU ÔU

11 M 2013
05058

18.07.2013 GREEN STUDIO S.R.L. IL Intelligentlogo.com smart branding
services

12 M 2013
05059

18.07.2013 DOBRE CRISTIAN MALMO

13 M 2013
05061

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame la o cafea

14 M 2013
05062

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame de DUMINICA

15 M 2013
05063

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame pentru toÛi

16 M 2013
05064

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. REBUS MAGAZIN

17 M 2013
05065

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. REBUS maxim

18 M 2013
05066

18.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. WEEKEND magazin
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19 M 2013
05067

18.07.2013 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir Fabrica de Amandine

20 M 2013
05068

18.07.2013 S.C. HOFIGAL EXPORT
IMPORT S.A.

HOFIGAL DRENOBIL

21 M 2013
05070

18.07.2013 FODOROIU ILONA LAURA PRETTY AND PROUD

22 M 2013
05071

18.07.2013 S.C. INSURANCE CLAIMS
ADVISERS S.R.L.

INSURANCE CLAIMS ADVISERS
Daune Direct

23 M 2013
05072

18.07.2013 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. Savureaza covrigii Luca...Garantat te
vei îndr|gosti de ei!

24 M 2013
05073

18.07.2013 S.C. TINERVIS GROUP S.R.L. PLACINTA DE CASA LUCA

25 M 2013
05075

18.07.2013 S.C. FORCE GENCO GUARD
S.R.L.

SICA GUARD

26 M 2013
05076

18.07.2013 S.C. PAMBAC S.A. Pambac Caffe

27 M 2013
05077

18.07.2013 S.C. PAMBAC S.A. Ce rontaiesti cand te grabesti?

28 M 2013
05078

18.07.2013 BEN SENIOR ANDA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

CAPTAIN CARP

29 M 2013
05079

18.07.2013 FASHION ONE TELEVISION
LLC

FASHION ONE

30 M 2013
05080

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED CITY CASINO ELECTRONIC

31 M 2013
05081

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED CITY SLOT ELECTRONIC

32 M 2013
05082

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED GAME WORLD roulette & slot

33 M 2013
05083

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED GAME WORLD casino electronic

34 M 2013
05084

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED GAME WORLD roulette & jackpot

35 M 2013
05085

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED WG Westgate

36 M 2013
05086

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED MEGA JACKPOT

37 M 2013
05087

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED BONUS CLUB
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38 M 2013
05088

18.07.2013 GAMEWORLD BRAND LIMITED PREMIUM SLOT

39 M 2013
05089

18.07.2013 S.C. CONFORT BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L.

BODY ART WELLNESS CLUB Body
Fit

40 M 2013
05090

18.07.2013 DF World of Spices GmbH Ideal de la Fuchs

41 M 2013
05091

18.07.2013 S.C. SERIOUS BET S.R.L. PASIONAT DE PARIURI ? TE
AÔTEPT{M LA ELE ACAS{ !
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(210) M 2013 05067
(151) 18.07.2013
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Boromir Fabrica de Amandine

(591) Culori revendicate:roz (pantone
699C), galben, roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:080116; 260118;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ambalaj.
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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; faina şi preparate
făcute din cereale, specialităţi de panificaţie,
piine, produse de panificaţie, patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; 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.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; comerţ în avantajul terţilor, cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor din
clasele 29, 30 şi 31 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le cumpere
şi să le vandă comod, import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Creare şi menţinere site.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05068
(151) 18.07.2013
(732) S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT

S.A., Intrarea Serelor nr. 2, sector 4,
042124, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOFIGAL DRENOBIL

(591) Culori revendicate:galben, verde, roz,
negru

 (531) Clasificare Viena:031102; 050504;
270501; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05048
(151) 18.07.2013
(732) VIDRASCU VALENTINA, Str.

General Berthelot nr. 5, ap. 10, sector
1, 010163, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Blouse roumaine
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05070
(151) 18.07.2013
(732) FODOROIU ILONA LAURA, Str.

Almaş nr. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRETTY AND PROUD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii din metale preţioase sau metale
comune, accesorii, gablonţuri. 
18 Marochinărie din imitaţie de piele,
accesorii din imitaţie de piele. 
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie
din imitaţie de blană, accesorii din imitaţie de
piele (pentru îmbrăcăminte), accesorii din
imitaţie de blană (pentru îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05080
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

CITY CASINO ELECTRONIC

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
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(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniul jocurilor denoroc,
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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza

software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05049
(151) 18.07.2013
(732) VIDRASCU VALENTINA, Str.

General Berthelot nr. 5, ap. 10, sector
1, 010163, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

La blouse roumaine
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05050
(151) 18.07.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS & MISTER ESTIVAL TRES
JOLIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05071
(151) 18.07.2013
(732) S.C. INSURANCE CLAIMS

ADVISERS S.R.L., Str. Hatmanul
Arbore nr. 15-19, ap. 309, sector 1,
011601, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSURANCE CLAIMS ADVISERS
Daune Direct
  
(531) Clasificare Viena:250303; 250305;

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

clase:
36 Servicii de consultanţă a victimelor
accidentelor (rutiere, de muncă, petrecute pe
domeniul public) în vederea obţinerii
despăgubirilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05081
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

CITY SLOT ELECTRONIC

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
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(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza

software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05053
(151) 18.07.2013
(732) S.C. NIOS DISTRIBUTION S.R.L.,

Calea Călăraşilor nr. 65, bl. C, sc. 1,
ap. 21, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)

FREDO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din 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; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05082
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

GAME WORLD roulette & slot

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri

(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
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software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05073
(151) 18.07.2013
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PLACINTA DE CASA LUCA
  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente, gheaţă; produse de patiserie,
produse de simigerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05083
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

GAME WORLD casino electronic

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, gri, alb,
  
(531) Clasificare Viena:260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
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dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea

site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05061
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

integrame la o cafea
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05054
(151) 18.07.2013
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Drift Piatra Neamţ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05084
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

GAME WORLD roulette & jackpot

(591) Culori revendicate:roşu, bleu, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
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citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme

de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05062
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

integrame de DUMINICA

(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05085
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

WG Westgate

(591) Culori revendicate:alb, roşu
 (531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,

dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
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site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05075
(151) 18.07.2013
(732) S.C. FORCE GENCO GUARD

S.R.L., Str. Alba Iulia nr. 60, Judeţul
Maramureş, 430325, BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

SICA GUARD

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:031324; 270502;

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

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05086
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

MEGA JACKPOT

(591) Culori revendicate:alb, galben, , roşu,
gri

 (531) Clasificare Viena:270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
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citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme

de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05063
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

integrame pentru toţi
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05056
(151) 18.07.2013
(732) UDREA SILVIU-GABRIEL, Str.

Siretului nr. 15, bl. 15, sc. 1, ap. 17,
judeţul Gorj, , TG.JIU ROMANIA 

(540)

KOLABORATOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei şi
tehnologiei, ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şicercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05087
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

BONUS CLUB

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  (531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri
(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
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dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea

site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05064
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REBUS MAGAZIN
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05065
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REBUS maxim
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05066
(151) 18.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEEKEND magazin
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05088
(151) 18.07.2013
(732) G A M E W O R L D  B R A N D

LIMITED, 48 Erimi, Ellados, 4630,
LIMASSOL CIPRU 

(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)

PREMIUM SLOT

(591) Culori revendicate:verde, vernil, alb
 
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

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

clase:
9 Programe software conţinând jocuri de
noroc, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de înregistrare,
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, jocuri
electronice de noroc, carduri magnetice
codate, cipuri (circuite integrate), aparate
acţionate cu monede, mecanisme pentru
aparate acţionate cu monede, aparate de redare
a compact-discurilor, compact discuri

(audio-video), compact discuri (memorie doar
citire), programe de jocuri pe computer,
dispozitive de memorie pentru computere,
programe pentru computer (software
descărcabil), software înregistrat pentru
computere, medii magnetice de date, aparate
de procesare a datelor, fişiere de imagine
descărcabile, aviziere electronice, publicaţii
electronice descărcabile, ecrane fluorescente,
aparate de intercomunicare interfeţe pentru
computere, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acţionate cu monede, monitoare
(hardware computer), dispozitive periferice
computerizate, plăci imprimate de circuite,
circuite imprimate, programe (jocuri pentru
computer), cititoare (echipament de procesare
a datelor), cititoare de caractere optice,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
carduri smart (carduri cu circuite integrate).
37 Instalare, mentenanţă şi reparare hardware
pentru computer; informaţii legate de
reparaţii, construcţii, reparaţii, instalaţii,
instalarea, mentenanţa şi reparaţia
maşinăriilor, instalarea, mentenanţa şi
reparaţia maşinăriilor şi echipamentelor de
birouri.
41 Servicii în domeniuljocurilor 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, programare
computerizată, duplicarea programelor de
computer, închirierea de computere,
consultant de software computerizat, design
de software pentru computer, instalare
software pentru computere, mentenanţă
software de computer, actualizarea
software-urilor de computer, analiza
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software-ului de computer, design de sisteme
de computer, proiectare industrială, găzduirea
site-urilor web, cercetare şi dezvoltare pentru
alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05076
(151) 18.07.2013
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Pambac Caffe

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

290107;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05059
(151) 18.07.2013
(732) DOBRE CRISTIAN, Str. Călugăreni

nr. 44, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

MALMO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05077
(151) 18.07.2013
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Ce rontaiesti cand te grabesti?
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05089
(151) 18.07.2013
(732) S.C. CONFORT BUSINESS

SOLUTIONS S.R.L., Splaiul Unirii
nr. 9, bl. 9, sc. B, parter, ap. 75,
camera 1, jud. Ilfov, , POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

BODY ART WELLNESS CLUB Body Fit

(591) Culori revendicate:magenta, negru
  
(531) Clasificare Viena:020116; 020316;

260118; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05051
(151) 18.07.2013
(732) S.C. SPORT EVOLUTION GROUP

S.R.L., Str. Popa Tatu nr. 18, parter,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

JOCURILE NAŢIONALE REUNITE

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

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020316;

090110; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Medalii, cupe şi trofee din metale preţioase
sau placate cu metale preţioase.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase).

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, inclusiv un site web
propriu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05072
(151) 18.07.2013
(732) S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.,

Calea Călăraşilor, nr. 319A, parter, ap.
5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
Savureaza covrigii Luca...Garantat te vei

îndrăgosti de ei!
 
(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; gheaţă;
produse de simigerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05078
(151) 18.07.2013
(732) B E N  S E N I O R  A N D A

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Bdul. Traian nr.
2/46, Judeţul Maramureş, , BAIA
MARE ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

CAPTAIN CARP

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
 (531) Clasificare Viena:040502; 260118;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05079
(151) 18.07.2013
(732) FASHION ONE TELEVISION

LLC, 820 Meridian Ave., Suite 100,
FL 33139, MIAMI BEACH S.U.A. 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

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

clase:
38 Difuzare de programe de televiziune. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05052
(151) 18.07.2013
(732) S.C. SPECTRUM S.R.L., Str.

Octavian Goga nr. 31, sc. E, ap. 6,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ERP SIRIUS cloud software business
control

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 05055
(151) 18.07.2013
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

CRAIOVA, Str. A. I. Cuza nr. 7, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Zilele MIHAI VITEAZUL
  
(531) Clasificare Viena:020122; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); pliante;
broşuri; flyere. 
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
corespondenţă, radiofonică, televizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de competiţii sportive, concursuri,
conferinţe, congrese, seminarii; simpozioane,
discotecă  în aer liber, concerte,
karaoke,expoziţii, baluri, spectacole, proiecţii
de filme cinematografice în aer liber, teatru în
aer liber; servicii pentru organizare de timp
liber.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05057
(151) 18.07.2013
(732) YAN YAN IMPEX S.R.L., Str.

Burebista nr. 101, Sat Tanganu, Jud.
Ilfov, 77035, COMUNA CERNICA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
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.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05090
(151) 18.07.2013
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
Ideal de la Fuchs

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, carne de pasăre şi vânat;
extracte din carne; fructe şi legume; jeleuri;
gemuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; cârnaţi
vegetarieni din proteine de soia (cârnaţi de
soia); bile de legume prăjite din soia (substitut
de carne) şi gulaş din soia; carne, peşte,
aspicuri din fructe şi legume; fructe sau
legume conservate în ulei, muştar, oţet sau
sirop (murate); anghinare, inimi de anghinare;
ardei chilii, ardei; năut, legume, linte; muguri
şi vlăstare de legume şi fructe; măsline,
măsline umplute; ardei iute, piri piri (ardei
iute), castraveciori muraţi (cornişon), nuci,
vlăstare de soia; castane dulci; piure de
castane dulci; murături; ciuperci; trufe; pasta
de trufe; gelatină alimentară; glazuri
comestibile pentru alimente; sucuri de
legume; uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate,
uleiuri de ciuperci, uleiuri infuzate, uleiuri de
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fructe, uleiuri vegetale; uleiuri pe bază de
plante, uleiuri de fructe de pădure, uleiuri de
usturoi, uleiuri din seminţe, uleiuri de nuci,
uleiuri de trufe, uleiuri de măsline, uleiuri
aromate şi condimentate; sosuri şi preparate
pentru sosuri; pastă din carne, peşte, carne de
pasăre, vânat, extracte din carne, produse
lactate şi legume, cu adaos de mirodenii;
piureuri din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, humus (pastă din năut); pastă din
trufe, pastă din ficat; baze de gătit (fond), apă
aromată folosită ca bază pentru gătit (stock);
concentrate pentru prepararea supelor; supe,
bulion, borşuri; borş concentrat pentru
legume, carne şi carne de pasăre; cuburi
pentru baza de gătit; produse pentru
prepararea supelor, bulionurilor şi borşurilor,
fiecare dintre acestea şi în formă deshidratată;
amestec de ţelină, ceapă şi morcovi tăiate;
lapte de soia, lapte din nucă de cocos; tofu;
gemuri de fructe şi marmelade; deserturi dulci
şi budinci; pastă tartinabilă; produse
alimentare în principal din fasole sau năut cu
adaos de făină de soia; preparate făcute din
seminţe de in; extracte din buruieni; usturoi
sub formă de tablete sau capsule (mirodenii);
ouă de melc; melci prelucraţi, scoici, crustacee
(prelucrate); snacks-uri, chipsuri, gustări ca
mese uşoare, constând în principal din carne,
peşte, scoici, crustacee şi moluşte, pasăre,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe; mâncăruri şi
alimente de consum instant, constând în
principal din carne, peşte, scoici, crustacee şi
moluşte, pasăre, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe;
aperitive, amestecuri deshidratate instant
pentru mese de consum, supe, salate,
umpluturi şi amestecuri, constând în principal
din carne, peşte, scoici, crustacee şi moluşte,

pasăre, vânat, extracte din carne, produse
lactate, supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi,
boabe de soia, nuci sau seminţe; alimente
dietetice; paste, toping-uri, glazuri pentru
alimente; băuturi din soia; preparate din susan;
toate produsele sus-menţionate de asemenea
ca şi conserve, alimente de consum sau
instant, congelate şi ca alimente dietetice.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
mirodenii; gheaţă; compuşi şi agenţi aromatici
aromatizanţi; condimente şi săruri
aromatizate, esenţe de condimente, extracte de
condimente, plante aromatice pentru
condimente, ierburi condimentate în ulei,
ierburi de bucătărie şi culinare uscate,
amestecuri de condimente şi mixuri, pasta de
condimente, săruri de condimente, preparate
de condimente, sare conservantă; sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare; sosuri
de salate; amestecuri de plante de bucătărie;
plante medicinale în ulei; frunze de dafin,
cuişoare pentru condimente, ghimbir,
ienibahar, boabe de ienupăr (condimente),
şofran, coriandru; condimente pentru conserve
şi murături; bicarbonat de sodiu; condimente;
arome, condimenteşi mirodenii; arome pentru
condimentare, extracte pentru arome, agenţi şi
preparate pentru condimente, amestecuri de
condimente condimente paste, mirodenii şi
condimente pentru decorare, săruri pentru
aroma; sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare; sosuri pentru aromă; preparate
pentru aromă, preparate condimente; sambal;
salsa; marinate; marinate pentru condimente;
mirodenii flori; flori de condimentare; zahăr
aromatizat, zahăr vanilat, zahăr vanilinat,
amestecuri de zahăr şi scorţişoară, amestecuri
de zahăr şi condiment; zahăr din trestie de
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zahăr; glazuri comestibile pentru alimente;
frăgezitori de carne (condimente); potenţiatori
de aroma; saramuri şi marinate de uz casnic
pentru carne; glazuri din firimituri; arome
(derivate din plante), extracte de aromă, arome
procesate şi arome de fum; esenţe; aditivi
pentru industria de panificaţie, şi anume
arome pentru panificaţie; sosuri, inclusiv
demi-glace, sos de bază, pesto, sosuri de
muştar, vinaigrette şi sosuri pentru salate
(lichide sau uscate); sosuri de fructe, sosuri si
preparate pentru realizarea sosurilor;
amestecuri de masă şi produse pentru gătit
uşor sub formă uscată, pastă sau lichidă,
compuse din ingrediente de aromă şi
condimentare, aditivi tehnici pentru produse
alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare sau
emulgatori şi ingrediente aromatizante, în
special produse lactate, legume, fructe,
ciuperci, arome, mirodenii şi plante aromatice;
pateuri din carne, peşte, pasăre şi vânat; sirop
auriu (melasă deschisă), sirop de arţar;
amestecuri uscate pentru sosuri şi sosuri
pentru salate (lichid sau uscat); sosuri pentru
salate (amestecuri de ulei şi oţet); sos şi agent
de îngroşare; ketchup, maioneză; capere şi
fructe de pădure; produse din cereale destinate
consumului uman, musli, cuşcuş, bulgur;
mămăligă, alimente făinoase; fidea de orez;
paste: paste cu brânză, carne sau umpluturi din
legume; produse de patiserie; concentrat de
aluat plin; crutoane; produse de patiserie, cu
ceapă şi brânză; lipii umplute opţional sau cu
toping cum ar fi burrito, fajita, taco, enchilada
şi chimichanga; grâu, orez şi porumb pentru
gustări, realizate prin extrudare, în special
tortilla, nachos, tacos, biscuiţi; produse de
patiserie gata pentru consum în prăjitor de
pâine, în special sandwich-uri coapte ca
desert, fulgi de porumb, boabe de porumb,
patiserie; amestecuri de copt şi amestecuri de
copt instant (sub formă de pulbere), inclusiv

amestecuri de coacere cu condimente şi
arome; produse de morărit; tacos, tortilla;
făină de tapioca; budinci; dulciuri şi deserturi;
paste tartinabile; glazuri comestibile; agent de
creştere pentru produse de panificaţie, şi
anume bicarbonat de sodiu, sare din coarne de
cerb roşu şi drojdie uscată; agenţi pentru tort
şi amestecuri şi aluaturi pufoase de coacere;
ciocolată, nuga, produse de cofetărie; produse
care conţin ceai (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau instant şi/sau mineralizate),
ceai cu gheaţă, băuturi cu ceai sau băuturi pe
bază de ceai, infuzii de plante şi fructe; ceai pe
bază de ierburi; hârtie de orez (comestibilă);
drojdie, produse din drojdie; tărâţe prelucrate
şi preparate din tărâţe; produse alimentare în
principal din făină de soia cu fasole sau năut
adăugate, inclusiv bile de soia; soia paste
(miso); drojdie ca pastile sau sub forma de
capsule; apă de trandafir; alimente preparate
din tăiţei, paste şi orez; taco, coji de taco,
tortilla, lipii (wrap-uri), chipsuri; gustări şi
gustări mici, constând în principal din cereale,
produse alimentare din cereale, orez, paste
făinoase, condimente sau produse de
panificaţie; mâncăruri instant şi alimente de
consum rapid, constând în principal din
cereale, produse alimentare din cereale, orez,
paste făinoase, condimente sau produse de
panificaţie; aperitive, amestecuri uscate pentru
mâncăruri instant, salate, umpluturi şi
amestecuri constând în principal din cereale,
produse alimentare din cereale, orez, paste,
condimente sau produse de panificaţie;
prăjituri din cartofi prăjiţi; pateuri; alimente
dietetice; compuşi (acoperiri şi glazuri pentru
gătit); dextroză, dextroză fumigant pentru
consum; glutamat monosodic; glutamat de
sodiu; glazuri comestibile pentru produse
alimentare; condimente pulverizate pentru
produse alimentare; agenţi de legare pentru
gătit, agenţi de legare pentru cârnaţi; gluten de
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consum; compuşi de glazură pentru alimente;
glazuri de condimente (glazuri aromatizante)
pentru produse alimentare; toate produsele
sus-menţionate de asemenea ca şi conserve,
alimente de consum sau instant, congelate şi
ca alimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05058
(151) 18.07.2013
(732) GREEN STUDIO S.R.L., Str. Ioan

Plavoşin nr. 3, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

IL Intelligentlogo.com smart branding
services

(591) Culori revendicate:alb, albastru cian,
negru

(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290112;  

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

35 Servicii de afîşaj; agenţii de publicitate;
comunicare (prezentarea produselor prin toate
mijloacele pentru vânzarea cu amănuntul);
decorarea vitrinelor; difuzare (distribuire) de
eşantioane; difuzarea de anunţuri publicitare;
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); distribuire
deeşantioane (difuzare); organizare de

expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; reproducere prin heliografie;
închiriere de material publicitar; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de
comunicare;reactualizare de materiale
publicitare; organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; paginare în
scopuri publicitare; relaţii publice; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane);închiriere de material publicitar;
închiriere de spaţii publicitare; pregătirea de
texte publicitare; publicare de texte
publicitare; reactualizarea documentaţiei
publicitare; publicitate; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; reactualizarea
materialelor publicitare; redactare de texte
publicitare; relaţii publice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05091
(151) 18.07.2013
(732) S.C. SERIOUS BET S.R.L., Str.

Negoiu nr. 12, et. 2, sector 3, 031126,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
PASIONAT DE PARIURI ? TE

AŞTEPTĂM LA ELE ACASĂ !
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale tipărite, precum: cărţi, broşuri,
reviste, publicaţii, ziare, afişe, albume.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜




