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Cerei M|rci publicate în data de 25.09.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05349
18.09.2013 S.C. PRO AQUA 2013 S.R.L. PRO AQUA ROUA CRISTALINA

DIN ZORI

2 M 2013
06317

06.09.2013 FIROIU DAN-NICOLAE HOLI COLOUR FESTIVAL

3 M 2013
06392

18.09.2013 S.C. COMPREST S.A. COMPREST

4 M 2013
06559

18.09.2013 SIMION CHRIS Under Cloud FESTIVAL DE
TEATRU INDEPENDENT (DE
ORICE)

5 M 2013
06572

18.09.2013 BORTAN ADELINA ELENA NAKED PR.F{R{ PR.

6 M 2013
06573

18.09.2013 FOTBAL CLUB CETATEA
TARGU NEAMT

FOTBAL CLUB CETATEA Târgu
NeamÛ 1964

7 M 2013
06574

18.09.2013 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PRO TINERET SIGHISOARA

ACS PRO TINERET SIGHISOARA
2013

8 M 2013
06575

18.09.2013 BRATU VIOREL MISS MAMAIA BIBELOU

9 M 2013
06576

18.09.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER TRANSILVANIA

10 M 2013
06577

18.09.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER BIKINI

11 M 2013
06578

18.09.2013 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE

12 M 2013
06579

18.09.2013 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

Doncafe, momentul tau de pauz|

13 M 2013
06580

18.09.2013 A.C.S. CALLATIS 2012
MANGALIA

A.C.S. Callatis Mangalia 2012

14 M 2013
06581

18.09.2013 S.C. 12 DAV AVENUE S.R.L. 12 AVENUE

15 M 2013
06582

18.09.2013 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

EURO CONSTRUCT TRADING'98

16 M 2013
06583

18.09.2013 DUTICA GHEORGHE FINCA
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

17 M 2013
06584

18.09.2013 SIRBU IOAN IULIAN UNIUNEA INDEPENDENTA
PENTRU ROMÂNIA

18 M 2013
06585

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. EUROBASCHET

19 M 2013
06586

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. AÔII TENISULUI

20 M 2013
06587

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI SPORT SHOW

21 M 2013
06588

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. gimnastica de dimineaÛ|

22 M 2013
06589

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. FOTBAL CLUB

23 M 2013
06590

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Digi Sport Weekend

24 M 2013
06591

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI sport/Special

25 M 2013
06592

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. RO MOTORSPORT

26 M 2013
06593

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Împreun| CreÕtem Campioni

27 M 2013
06594

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Digi Sport NaÛional

28 M 2013
06595

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. grila de start

29 M 2013
06596

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. S{PT{MÂNA DE HANDBAL

30 M 2013
06597

18.09.2013 ASOCIAÚIA CLUBUL SPORTIV
CS VIITORUL SIBIU

C.S. VIITORUL SIBIU

31 M 2013
06599

18.09.2013 S.C. MARK INVEST S.R.L. DI MARE

32 M 2013
06600

18.09.2013 COTEÚ IVONA ELENA N E S W

33 M 2013
06601

18.09.2013 S.C. BSP WEB S.R.L. AGENDA JURISTILOR

34 M 2013
06602

18.09.2013 S.C. TITAN S.A. GoodMills România

35 M 2013
06603

18.09.2013 S.C. AURORA FILM S.R.L. GARANTAT ROMÂNESC
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

36 M 2013
06604

18.09.2013 CLUB SPORTIV NUOVA MAMA
MIA BECICHERECUL MIC

Fotbal club NUOVA MAMA MIA
nmm Becicherecul Mic

37 M 2013
06605

18.09.2013 DRAGOMIR LIVIU La Borcan

38 M 2013
06606

18.09.2013 P.F. DRAGOI CLAUDIU FLOHMARKT

39 M 2013
06607

18.09.2013 S.C. ORTO-CLINIC S.R.L. ORTO-CLINIC O CLINIC{ CU
SUFLET

40 M 2013
06608

18.09.2013 S.C. SEVERIN SHOPPING
CENTER S.R.L.

Severin shopping center

41 M 2013
06609

18.09.2013 ALINA TUDOR Academia de Creativitate

42 M 2013
06610

18.09.2013 S.C. ELJADO IMPEX GLASS
S.R.L.

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

43 M 2013
06611

18.09.2013 S.C. ELJADO IMPEX GLASS
S.R.L.

PG PERSIAN GLASS

44 M 2013
06612

18.09.2013 ISPAS LUCIAN -CLAUDIU IUNI INTELLIGENT UNIVERSE

45 M 2013
06613

18.09.2013 UNILEVER N.V. NAPOCA

46 M 2013
06614

18.09.2013 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. DINASTIE

47 M 2013
06615

18.09.2013 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. BLAZON DOMNESC

48 M 2013
06616

18.09.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Digi Goool DIGI sport

49 M 2013
06617

18.09.2013 PANDELE VIORICA GAZ PE FOC
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(210) M 2013 05349
(151) 18.09.2013
(732) S.C. PRO AQUA 2013 S.R.L., Str.

Violetelor nr. 3, judeţul Galaţi, , SAT
COROD ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)
                      

PRO AQUA ROUA CRISTALINA DIN
ZORI

  
(531) Clasificare Viena:011515; 190712;

190725; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Rezervoare pentru îmbuteliere apă de masă
gazoasă (sifon), rezervoare de apă sub
presiune pentru bere.
21 Butelie pet cu cap sifon pentru ambalarea,
păstrarea şi transportul produselor din clasa
32, în special a apei de masă gazoasă (sifon);
ambalaje pentru îmbuteliat apa de masă
gazoasă (sifon), bere (sifoane pentru ape

minerale, recipient pentru băut).
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare nealcoolice, ape minerale şi alte
ape îmbuteliate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate
inclusiv prin pagină web pentru produsele din
clasa 32; gestiunea afacerilor comerciale;
lucrări de birou; servicii de import-export; lanţ
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06317
(151) 06.09.2013
(732) F I R O I U  D A N - N I C O L A E ,

Noordstraat 18C, 9000, GENT
BELGIA 

(540)

HOLI COLOUR FESTIVAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06392
(151) 18.09.2013
(732) S.C. COMPREST S.A., Str. Vlad

Ţepeş nr. 13, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)
               

COMPREST

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241508; 270508;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Mobilier urban confecţionat din metal.
20 Mobilier urban confecţionat din alte
materiale.
37 Servicii de salubrizare a străzilor şi a
pieţelor (curăţare, spălare); servicii de
reparaţii şi întreţinere mobilier urban; lucrări
de instalaţii legate de semnalizarea rutieră.
39 Servicii de transport a deşeurilor.
40 Servicii de colectare a deşeurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06559
(151) 18.09.2013
(732) SIMION CHRIS, Bd. Nicolae

Bălcescu nr. 32-34, ap. 27, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

Under Cloud FESTIVAL DE TEATRU
INDEPENDENT (DE ORICE)

(591) Culori revendicate:alb, bleu, negru
(531) Clasificare Viena:011511; 270502;

270525; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06603
(151) 18.09.2013
(732) S.C. AURORA FILM S.R.L., Str.

Cometei nr. 35, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

GARANTAT ROMÂNESC
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(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
sunetului 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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06604
(151) 18.09.2013
(732) CLUB SPORTIV NUOVA MAMA

MIA BECICHERECUL MIC, Sat
Becicherecu Mic - STADION, Judeţul
Timiş, , BECICHERECUL MIC
ROMANIA 

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

(540)
              

Fotbal club NUOVA MAMA MIA nmm
Becicherecul Mic

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:210301; 240113;

240115; 260416; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06605
(151) 18.09.2013
(732) DRAGOMIR LIVIU, Str. De Mijloc

nr. 110, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)
            

La Borcan

 (531) Clasificare Viena:190301; 270315;
270510;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06572
(151) 18.09.2013
(732) BORTAN ADELINA ELENA, Str.

N.G.Caranfil, nr. 68-70, bl. 22B, ap. 8,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

NAKED PR.FĂRĂ PR.

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

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06606
(151) 18.09.2013
(732) P.F. DRAGOI CLAUDIU, B-dul

Griviţei nr. 66, bl. 4,ap. 13, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

FLOHMARKT

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:030703; 261112;

270504; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06587
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

DIGI SPORT SHOW

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06588
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gimnastica de dimineaţă

(531) Clasificare Viena:270512; 270515;
270524;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06607
(151) 18.09.2013
(732) S.C. ORTO-CLINIC S.R.L., Str.

Dezrobirii nr. 29, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

ORTO-CLINIC O CLINICĂ CU
SUFLET
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(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

260406; 260414; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06573
(151) 18.09.2013
(732) FOTBAL CLUB CETATEA

TARGU NEAMT, Str. 1 Decembrie,
F.N. Jud. Neamţ, , TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)
           

FOTBAL CLUB CETATEA Târgu
Neamţ 1964

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(531) Clasificare Viena:010104; 210301;

240113; 240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06608
(151) 18.09.2013
(732) S.C. SEVERIN SHOPPING

CENTER S.R.L., Str. Nicolae G.
Caramfil nr. 71-73, et. 4, biroul nr. 17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

Severin shopping center

(591) Culori revendicate:verde oliv, albastru
marin, verde degas

(531) Clasificare Viena:050520; 270501;
270508; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06609
(151) 18.09.2013
(732) ALINA TUDOR, Intrarea Dorului nr.

9, Sat Roşu, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

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

(540)
                 

Academia de Creativitate
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(591) Culori revendicate:albastru, roz, bleu,
roşu, negru, violet, galben

(531) Clasificare Viena:270509; 270510;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06574
(151) 18.09.2013
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

PRO TINERET SIGHISOARA, Str.
Dumbravei nr. 9, ap. 11, Jud. Mureş,
545400, SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)
              

ACS PRO TINERET SIGHISOARA 2013

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:030701; 210301;

240109; 240113; 240115; 240123;
290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06589
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

FOTBAL CLUB

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06610
(151) 18.09.2013
(732) S.C. ELJADO IMPEX GLASS

S.R.L., Str. Linia de Centură nr. 17,
Hala C, Spaţiul comercial 242 situat în
Complex Comercial China Town,
comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, , sat
Afumaţi ROMANIA 

(540)
                      

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP
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(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:241515; 241521;

270501; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri, cutii
din sticlă, busturi din porţelan sau sticlă,
untiere (vase), capace pentru untiere (cutii),
servantă (tăvi), forme de prăjituri, candelabre
(sfeşnice), suporturi pentru lumânări din sticlă
sau porţelan, cutii de bomboane, damigene,
ornamente din porţelan, forme pentru copt,
borcane pentru biscuiţi, ustensile cosmetice,
ghivece de flori, seturi de ceai, oliviere,
oţetare, tăvi, cristal (pahare), ceşti, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, vase, fiole din
sticlă (recipiente), pulverizatoare de parfum,
recipiente pentru săpun, pahare de băut, vase
de băut, sticle, boluri din sticlă, borcane din
sticlă, sticlă opală, sticlă vopsită, cupe, vase
pentru gheaţă, carafe, seturi de lichior, căni,
căni cu capac, sticlă de culoarea opalului,
piperniţe, solniţe farfurioare, cupe, servicii
(veselă), seturi de condimente, statui din
sticlă, zaharniţe, farfurii de masă, infuzoare de
ceai, ceainice, vaze, sticlărie, porţelan, servicii
de ceai (veselă), servicii de cafea (veselă).
39 Servicii de transport, împachetare,
ambalare, depozitare, stocare şi distribuţie de
mărfuri, ambalarea produselor, antrepozitare,
cărăuşie, distribuirea de colete, distribuirea de
produse, depozitarea produselor, descărcarea
mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă,
înmagazinare, toate aceste servicii pentru:
boluri de sticlă, cutii pentru dulciuri, cutii din
sticlă, busturi din porţelan sau sticlă, untiere,
capace pentru untiere, servante (tăvi), forme
de prăjituri, candelabre (sfeşnice), cutii de
bomboane, damigene, ornamente din porţelan,
forme pentru copt, borcane pentru biscuiţi,
ustensile cosmetice, ghivece de flori, seturi de
ceai, oliviere, oţetare, tăvi, cristal (pahare),

ceşti, suport pentru ouă, căni pentru fructe,
vase, fiole din sticlă (recipiente),
pulverizatoare de parfum, recipiente pentru
săpun, pahare de băut, vase de băut, sticle,
boluri din sticlă, borcane din sticlă, sticlă
opală, sticlă vopsită, cupe, vase pentru gheaţă,
carafe, seturi de lichior, căni, căni cu capac,
sticlă de culoarea opalului, piperniţe, solniţe,
farfurioare, cupe (veselă), servicii (veselă),
seturi de condimente, statui din sticlă,
zaharniţe, farfurii de masă, infuzoare de ceai,
ceainice, vaze, sticlărie, porţelan, servicii de
ceai (veselă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06575
(151) 18.09.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS MAMAIA BIBELOU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06590
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

Digi Sport Weekend

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06611
(151) 18.09.2013
(732) S.C. ELJADO IMPEX GLASS

S.R.L., Str. Linia de Centură nr. 17,
Hala C, Spaţiul comercial 242 situat în
Complex Comercial China Town,
comuna Afumaţi, judeţ Ilfov, , sat
Afumaţi ROMANIA 

(540)
                   

PG PERSIAN GLASS

(531) Clasificare Viena:260417; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri, cutii
din sticlă, busturi din porţelan sau sticlă,
untiere (vase), capace pentru untiere (cutii),
servantă (tăvi), forme de prăjituri, candelabre
(sfeşnice), suporturi pentru lumânări din sticlă
sau porţelan, cutii de bomboane, damigene,
ornamente din porţelan, forme pentru copt,
borcane pentru biscuiţi, ustensile cosmetice,
ghivece de flori, seturi de ceai, oliviere,
oţetare, tăvi, cristal (pahare), ceşti, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, vase, fiole din
sticlă (recipiente), pulverizatoare de parfum,
recipiente pentru săpun, pahare de băut, vase
de băut, sticle, boluri din sticlă, borcane din
sticlă, sticlă opală, sticlă vopsită, cupe, vase
pentru gheaţă, carafe, seturi de lichior, căni,
căni cu capac, sticlă de culoarea opalului,
piperniţe, solniţe farfurioare, cupe, servicii
(veselă), seturi de condimente, statui din
sticlă, zaharniţe, farfurii de masă, infuzoare de
ceai, ceainice, vaze, sticlărie, porţelan, servicii
de ceai (veselă), servicii de cafea (veselă).
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de import-export,
lanţ de magazine, închirieri de maşini şi
echipamente de birou, servicii de desfacere,
prezentarea produselor prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gros şi en-detail,
aprovizionare pentru terţi, informaţii şi
consultanţă comercială pentru consumatori,
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor de orice tip si pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
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 variaţii de produse de larg
consum permiţând în mod convenabil
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consumatorilor să vadă şi să cumpere în
magazine, lanţ de magazine, standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi, toate
acestea pentru: boluri de sticlă, cutii pentru
dulciuri, cutii din sticlă, busturi din porţelan
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
servantă (tăvi), forme de prăjituri, candelabre
(sfeşnice), cutii de bomboane, damigene,
ornamente din porţelan, forme pentru copt,
borcane pentru biscuiţi, ustensile cosmetice,
ghivece de flori, seturi de ceai, oliviere,
oţetare, tăvi, cristal (pahare), ceşti, suport
pentru ouă, căni pentru fructe, vase, fiole din
sticlă (recipiente), pulverizatoare de parfum,
recipiente pentru săpun pahare de băut, vase
de băut, sticle, boluri din sticlă, borcane din
sticlă, sticlă opală, sticlă vopsită, cupe, vase
pentru gheaţă, carafe, seturi de lichior, căni,
căni cu capac, sticlă de culoarea opalului,
piperniţe, solniţe, farfurioare, cupe (veselă),
servicii (veselă), seturi de condimente, statui
din sticlă, zaharniţe, farfurii de masă,
infuzoare de ceai, ceainice, vaze, sticlărie,
porţelan, servicii de ceai (veselă).
39 Servicii de transport, împachetare,
ambalare, depozitare, stocare şi distribuţie de
mărfuri, ambalarea produselor, antrepozitare,
cărăuşie, distribuirea de colete, distribuirea de
produse, depozitarea produselor, descărcarea
mărfurilor, livrarea mărfurilor, livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă,
înmagazinare, toate aceste servicii pentru:
boluri de sticlă, cutii pentru dulciuri, cutii din
sticlă, busturi din porţelan sau sticlă, untiere,
capace pentru untiere, servante (tăvi), forme
de prăjituri, candelabre (sfeşnice), cutii de
bomboane, damigene, ornamente din porţelan,
forme pentru copt, borcane pentru biscuiţi,
ustensile cosmetice, ghivece de flori, seturi de
ceai, oliviere, oţetare, tăvi, cristal (pahare),

ceşti, suport pentru ouă, căni pentru fructe,
vase, fiole din sticlă (recipiente),
pulverizatoare de parfum, recipiente pentru
săpun, pahare de băut, vase de băut, sticle,
boluri din sticlă, borcane din sticlă, sticlă
opală, sticlă vopsită, cupe, vase pentru gheaţă,
carafe, seturi de lichior, căni, căni cu capac,
sticlă de culoarea opalului, piperniţe, solniţe,
farfurioare, cupe (veselă), servicii (veselă),
seturi de condimente, statui din sticlă,
zaharniţe, farfurii de masă, infuzoare de ceai,
ceainice, vaze, sticlărie, porţelan, servicii de
ceai (veselă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06576
(151) 18.09.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER TRANSILVANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite in construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
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loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06591
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

DIGI sport/Special

(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06577
(151) 18.09.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER BIKINI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite in construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06592
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

RO MOTORSPORT

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06612
(151) 18.09.2013
(732) ISPAS LUCIAN -CLAUDIU, Str.

Vericescu nr. 2A, sector 3, 031471,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)
           

IUNI INTELLIGENT UNIVERSE

(531) Clasificare Viena:270502; 270514;
270519;  

(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
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06593
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

Împreună Creştem Campioni

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06594
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

Digi Sport Naţional

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

clase:
35 Publicitate.

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06578
(151) 18.09.2013
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)
                

DONCAFE

(591) Culori revendicate:maro, bej
(531) Clasificare Viena:110302; 110304;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06595
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

grila de start

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06596
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

SĂPTĂMÂNA DE HANDBAL

  
(531) Clasificare Viena:270116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06613
(151) 18.09.2013
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, Rotterdam NETHERLANDS 
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NAPOCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Legume congelate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06579
(151) 18.09.2013
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

Doncafe, momentul tau de pauză

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06614
(151) 18.09.2013
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

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

(540)
               

DINASTIE

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010315; 010318;

240125; 240314; 250119; 270511;
290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06597
(151) 18.09.2013
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

CS VIITORUL SIBIU, Str. Băicoi
nr. 20, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)
                        

C.S. VIITORUL SIBIU

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:260104; 260112;

260121; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06580
(151) 18.09.2013
(732) A . C . S .  C A L L A T I S  2 0 1 2

MANGALIA, Str. Petru Maior nr. 6,
Jud. Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA 

(540)
                

A.C.S. Callatis Mangalia 2012

(591) Culori revendicate:alb, albastru, mov
(531) Clasificare Viena:030914; 180402;

260115; 260116; 260121; 270502;
270702; 290113;  

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

41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06615
(151) 18.09.2013
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

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

(540)
                    

BLAZON DOMNESC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, galben auriu, maro

(531) Clasificare Viena:240125; 250119;
270501; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18.09.2013

(210) M 2013 06599
(151) 18.09.2013
(732) S.C. MARK INVEST S.R.L., Str.

Complexului nr. 10, bl. 40, sc. 2, et. 6,
ap. 57, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

DI MARE

(591) Culori revendicate:albastru marin,
albastru turcoaz, alb

(531) Clasificare Viena:030901; 030924;
250119; 270507; 290104;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06616
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

Digi Goool DIGI sport

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

(531) Clasificare Viena:210301; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06581
(151) 18.09.2013
(732) S.C. 12 DAV AVENUE S.R.L.,

Intrarea Parului nr. 30, bl. 59 bis, sc. 3,
parter, ap. 89, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

12 AVENUE

(531) Clasificare Viena:261325; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06600
(151) 18.09.2013
(732) COTEŢ IVONA ELENA, Str. Eugen

Brote nr. 6, Judeţul Cluj, 400075,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
                      

N E S W

(531) Clasificare Viena:170521; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Amulete (bijuterii), cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii),
cutii pentru ceasuri (prezentare), lanţuri
(bijuterii), lanţuri de ceas, talismane
(bijuterii), ace de cravată, cutii de ceasuri,
ceasuri, ceasuri de comandă (ceasuri
principale), suvenire din cupru, butoni, cercei,
figurine (statuete) din metale preţioase, fire de
aur (bijuterii), aur brut sau semifabricat,
ceasuri de mână (ceasornicărie), ornamente de
pălării din metale preţioase, lingouri metale
preţioase, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie (bijuterii flase),
inele de chei (brelocuri), medalioane
(bijuterii), lănţişoare (bijuterii), agrafe
decorative, ornamente (bijuterii), perle
(bijuterii), agrafe (bijuterii), platină (metal),
metale preţioase, brute sau semifabricate,
pietre preţioase, rodiu, inele (bijuterii), pietre
semi-preţioase, fire de argint, argint, brut sau
semifabricat, arcuri de ceas, fibre din argint
(fir de argint), statuete din metal preţios,
curele pentru ceasuri de mână, fire din metale
preţioase (bijuterii), suvenire din cupru, curele

de ceasuri, cristale de ceasuri, geamuri de
ceas, arcuri de ceas, lucrări de artă din metale
preţioase, ceasuri de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06617
(151) 18.09.2013
(732) PANDELE VIORICA, Str. Liviu

Rebreanu nr. 13, bl. N2, et. 1, ap. 115,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GAZ PE FOC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neicluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06601
(151) 18.09.2013
(732) S.C. BSP WEB S.R.L., Str. Neagoe

Vodă nr. 20, sc. A, ap. 1, judeţul
Bacău, 600211, BACĂU ROMANIA

(540)

AGENDA JURISTILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06582
(151) 18.09.2013
(732) S.C. EURO CONSTRUCT

TRADING 98 S.R.L., Str. Răzoare
nr. 32, et. 4, lot 12, lot 13, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

EURO CONSTRUCT TRADING'98

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:070108; 071110;
270501; 290113;  

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

1 Îngrăşăminte pentru pământ; răşini
artificiale în stare brută.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice, asfalt, smoală şi
bitum; construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de analiză şi cercetare industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06602
(151) 18.09.2013
(732) S.C. TITAN S.A., Şoseaua Cernica

nr. 11, judeţul Ilfov, 077145, Oraşul
Pantelimon ROMANIA 

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

(540)
            

GoodMills România
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(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:260205; 261325;

270501; 290103;  
(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Regruparea in avantajul terţilor si
prezentarea produselor din clasa 30, pentru a
permite clienţilor sa le vadă si sa le
achiziţioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06583
(151) 18.09.2013
(732) DUTICA GHEORGHE, Calea Lui

Traian 169, bl. 5, sc. B, ap. 5, Jud.
Valcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)
             

FINCA

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06584
(151) 18.09.2013
(732) SIRBU IOAN IULIAN, Str. Ilarie

Chendi nr.37, Judeţul Mureş, 545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

UNIUNEA INDEPENDENTA PENTRU
ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate; distribuirea de
mostre publicitare, distribuirea de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane cu caracter politic şi electoral).
40 Servicii de tipărire.
41 Servicii de educare, instruire, formare
ideologică, educaţie social politică, activităţi
sociale şi culturale, organizarea de congrese
cu programe social politice. 
45 Servicii juridice, (iniţiative legislative,
servicii sociale). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06585
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

EUROBASCHET

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06586
(151) 18.09.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
          

AŞII TENISULUI

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate acestea în special
prin intermediul programelor de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜


