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Publicate în 25.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07412
18.10.2013 S.C. BIOFARM S.A. CLOTRIMED

2 M 2013
07413

18.10.2013 S.C. BIOFARM S.A. OTILIN

3 M 2013
07414

18.10.2013 S.C. DACORA PRINT S.R.L. DACORA LARGE FORMAT
PRINTING SPECIALISTS

4 M 2013
07415

18.10.2013 Glaxo Group Limited PARASINUS

5 M 2013
07416

18.10.2013 SCUTARU TEODOR - CODRIN PARTIDUL SOCIAL - LIBERAL

6 M 2013
07417

18.10.2013 S.C. GALERIA REAL S.R.L. ARCADE Aici e lumea ta!

7 M 2013
07418

18.10.2013 S.C. LOTUS MARKETING
S.R.L.

LOTUS MARKETING

8 M 2013
07420

18.10.2013 S.C. WEXA INTERNATIONAL
S.R.L.

wexa logistics

9 M 2013
07421

18.10.2013 D.S.M. BUSINESS PROJECT
2013 SRL-D

2 URSULEÚI ...isteÛi

10 M 2013
07423

18.10.2013 S.C. QUANTUMPHARM S.R.L. BITTER COMOARA NATURII

11 M 2013
07424

18.10.2013 S.C. QUANTUMPHARM S.R.L. BITTER TRANSSYLVANICUM

12 M 2013
07425

18.10.2013 S.C. SARANTIS ROMANIA S.A. elmiplant SEAMETRY

13 M 2013
07426

18.10.2013 S.C. KING PROMPT SECURITY
S.R.L.

KING PROMPT SECURITY
CORECTITUDINE - DEVOTAMENT

14 M 2013
07427

18.10.2013 CONT SORINEL EST 2013 Gypsy Rom Bistrita

15 M 2013
07428

18.10.2013 GEORGE OGARARU OGARARU GEORGE ACADEMY

16 M 2013
07429

18.10.2013 DEDIU DANIEL PARTIDUL MUNCII ÔI
SOLIDARIT{ÚII (P.M.S.)

17 M 2013
07431

18.10.2013 S.C. CVARTET S.R.L. FEROINSTALATII Pretul mic
conteaza, calitatea primeaza
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Marc|

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

2

18 M 2013
07432

18.10.2013 S.C. FAN SANITARE GRUP
S.R.L.

RIDA

19 M 2013
07433

18.10.2013 S.C. ROFRACO
INTERNATIONAL S.R.L.

Rofraco

20 M 2013
07434

18.10.2013 S.C. ROFRACO
INTERNATIONAL S.R.L.

ROFRACO

21 M 2013
07435

18.10.2013 S.C. ROFRACO
INTERNATIONAL S.R.L.

www.rofraco.ro

22 M 2013
07436

18.10.2013 CSOBOTH ROBERT FRANCISC Studio LINE

23 M 2013
07437

18.10.2013 MOSOEANU MARIA MOMARIS

24 M 2013
07438

18.10.2013 S.C. AGROCHIRNOGI S.A. A AGRO CHIRNOGI

25 M 2013
07439

18.10.2013 S.C. AGROCHIRNOGI S.A. Dun|reanca

26 M 2013
07440

18.10.2013 S.C. AGROCHIRNOGI S.A. Dun|reanca Faina Alb| de Grâu

27 M 2013
07441

18.10.2013 S.C. AGROCHIRNOGI S.A. MOARA LUNCA DUN{RII COMUNA
CHIRNOGI Fluviul Dun|rea

28 M 2013
07442

18.10.2013 S.C. AGROCHIRNOGI S.A. MOARA LUNCA DUN{RII F{IN{
ALB{ DE GRÂU SUPERIOAR{

29 M 2013
07443

18.10.2013 S.C. CAFECHA S.R.L. GINKGO CAFFE'

30 M 2013
07444

18.10.2013 MOREA DANIELA-ANTOANETA ARTDECO BIJOUX

31 M 2013
07445

18.10.2013 MOREA DANIELA-ANTOANETA La Patte Royale

32 M 2013
07446

18.10.2013 S.C. NOVELLI DESIGN S.R.L. CHRISTIAN BURTON

33 M 2013
07447

18.10.2013 MEÔTER IOANA-TEODORA Unique Design by Ioana MeÕter

34 M 2013
07448

18.10.2013 S.C. CARAPRODVIN S.R.L. GRAND'OR

35 M 2013
07450

18.10.2013 PETRU FR{SIL{ M TELE MOLDOVA PLUS

36 M 2013
07451

18.10.2013 S.C. GREENVIRO S.R.L. greenviro CLUJ KOLOZSVAR
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37 M 2013
07452

18.10.2013 MARIUS SMOCHIN{ AbsolutMedia

38 M 2013
07453

18.10.2013 CIUCA GHEORGHE BLUE LIONS
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(210) M 2013 07431
(151) 18.10.2013
(732) S.C. CVARTET S.R.L., Bd. Camil

Ressu nr. 2, bl. R2, sc. B, parter,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEROINSTALATII Pretul mic conteaza,
calitatea primeaza

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de uscare,
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07414
(151) 18.10.2013
(732) S.C. DACORA PRINT S.R.L., Str.

Heliade Între Vii nr. 60, parter, etajul
1 şi etajul 2, sector 2, 023385,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DACORA LARGE FORMAT
PRINTING SPECIALISTS
 
(531) Clasificare Viena:241521; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07432
(151) 18.10.2013
(732) S.C. FAN SANITARE GRUP

S.R.L., Bd. Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 2,
et. 1, ap. 27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RIDA

(591) Culori revendicate:negru, roşu, crem
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07412
(151) 18.10.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

CLOTRIMED
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şide uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical;suplimente alimentare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07413
(151) 18.10.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

OTILIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şide uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
die te t ice  de  uz  medical ;produse
farmaceuticepentru tratarea afecţiunilor
urechii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07417
(151) 18.10.2013
(732) S.C. GALERIA REAL S.R.L., Aleea

Modrogan nr. 4A, et. 1, ap. 3, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ARCADE Aici e lumea ta!
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
intermediere comercială între clienţi şi
prestatorii de servicii şi producătorii de
bunuri, în special în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
a unei varietăţi de magazine en detail, precum
şi restaurante, fast-food-uri, săli de cinema,
locuri de joacă şi de îngrijire pentru copii,
servicii de divertisment, educaţie şi sport,
saloane de frumuseţe, servicii bancare, pentru
a permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze

comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile; strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor, pe Internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât mai
comod bunurile şi să utilizeze şi să
achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, supermarket-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de promovare, pentru terţi, a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de promovare şi publicitate,
pentru terţi, a sălilor de jocuri, centrelor de
divertisment, parcurilor de distracţie şi/sau
tematice; administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi; cercetări
pentru afaceri; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
expertiză în afaceri; informaţii despre afaceri;
investigaţii pentru afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; estimări referitoare la afaceri;
agenţii de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; cercetarea pieţei; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; consultanţă
pentru probleme legate de personal; informaţii
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şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; decorarea
vitrinelor pentru magazine; distribuire de
eşantioane; distribuire de materiale
publicitare; organizare de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea de festivaluri în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor; organizarea de evenimente în
scopuri publicitare; facturare; gestionarea de
fişiere informatice; închiriere de material
publicitar; închiriere de spaţii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; publicitate prin poştă; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; studii de piaţă; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; relaţii
publice; servicii de secretariat; servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
terţilor prin distribuirea de carduri de discount
şi voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor (îndrumări în
conducerea şi administrarea lor) pentru
magazine en gros şi en detail, mall-uri, centre
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
promovarea vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea vânzărilor şi a

programelor promoţionale de stimulare a
vânzărilor; organizarea, exploatarea şi
supravegherea de programe de stimulare a
vânzărilor; consultanţă legată de vânzările
promoţionale; urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi; închirierea de standuri pentru
vânzare; organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor; servicii de fidelizare a
clienţilor în scop comercial, promoţional şi
publicitar; organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promovării vânzărilor; administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card de membru, sa obţină reduceri la
preţul bunurilor şi serviciilor, ori servicii
îmbunătăţite; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare, pentru terţi;
servicii de control a stocurilor de marfă;
prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri; servicii de card de loialitate; furnizare
de ghiduri publicitare online dotate cu funcţie
de căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet; compararea
serviciilor de shopping; administraţie
comercială cu privire la licenţierea de bunuri
şi servicii ale altora; servicii de preluare a
apelurilor telefonice pentru abonaţi
nedisponibili; demonstraţii de bunuri; servicii
de reproducere a documentelor; organizarea
de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare; agenţii de
informaţii comerciale; servicii de layout în
scopuri publicitare; marketing; cercetări în
marketing; studii de marketing; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); servicii de
telemarketing; organizarea de campanii
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publicitare pentru mall-uri, centre comerciale,
centre de distracţie, parcuri de distracţie;
publicitate pentru filme cinematografice;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii; servicii de call center,
pentru terţi.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; servicii de asigurări în domeniul
imobiliar; administrarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare de
imobile, şi anume servicii de închiriere,
estimare a bunurilor imobiliare şi finanţare;
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare;
agenţii imobiliare; încasări de chirii;
concesionări de bunuri imobiliare; încheiere
de contracte de închiriere; estimări financiare
de costuri de reparaţii; estimări financiare;
curtaj în proprietăţi imobiliare; estimări
financiare imobiliare; estimări imobiliare;
estimări de obiecte de artă; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar şi imobiliar;
închirieri de spaţii pentru birouri; închirieri de
spaţii comerciale; închiriere de spaţii
comerciale în mall-uri; închirieri de proprietăţi
imobiliare; consultaţii şi informaţii în
domeniul asigurărilor; servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare; colectarea de
debite din închirierea de imobile; cumpărarea
de proprietăţi imobiliare pentru alţii; servicii
de management pentru investiţii imobiliare;
servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii de vânzare şi cumpărare
de valută; managementul financiar al
societăţilor de portofoliu; emiterea de semne
de valoare, carduri şi voucher-ere, în ceea ce
priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor;
evaluări de proprietăţi imobiliare; strângerea
de fonduri în scopuri caritabile; furnizarea de
fonduri pentru cumpărarea în rate şi pentru

leasing; servicii de sponsorizare financiară;
servicii de închiriere şi leasing cu privire la
bunuri imobiliare; leasing de spaţii
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; divertisment sub formă de
prestaţii Iive făcute de un personaj animat;
furnizare de instalaţii recreative; oferirea de
informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare; activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenţii de bilete; servicii de animatori; servicii
oferite de biblioteci şi biblioteci mobile;
scrierea de texte, altele decât cele publicitare;
publicare de cărţi, ziare, reviste, manuale,
instrucţiuni, pliante, afişe; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare on-line; servicii de
cinema; cluburi de sănătate; servicii oferite de
cluburi (educaţie sau divertisment);
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educative; proiecţii de filme
cinematografice; organizarea de tombole;
organizarea de baluri, de petreceri, de
carnavaluri, de concursuri de frumuseţe, în
scopuri de divertisment; organizarea de
concerte; planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); informaţii în materie de
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recreere; rezervarea de locuri pentru
spectacole; prezentarea de spectacole Iive;
furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; organizarea de spectacole de modă în
scopul de divertisment; servicii de layout, nu
în scopuri publicitare; organizarea de
competiţii online; servicii de fitness;
informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului;
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de fotografiere;
organizarea de spectacole cu laser; training
(instruire) cu privire la vânzări; organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, educaţionale
sau de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07442
(151) 18.10.2013
(732) S.C. AGROCHIRNOGI S.A., Str.

Principală nr. 17, judeţul Călăraşi, ,
COM. CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

MOARA LUNCA DUNĂRII FĂINĂ
ALBĂ DE GRÂU SUPERIOARĂ

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
286C)

  
(531) Clasificare Viena:061909; 070124;

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

clase:
30 Făină şi preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07443
(151) 18.10.2013
(732) S.C. CAFECHA S.R.L., B-dul

Revoluţiei 1989 nr. 8, Corp A,
Camerele 4 şi 5, parter, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA 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)

GINKGO CAFFE'

(591) Culori revendicate:auriu
 
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07433
(151) 18.10.2013
(732) S . C .  R O F R A C O

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Fundeni nr. 252 F, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Rofraco

(591) Culori revendicate:verde, roşu
 (531) Clasificare Viena:270509; 270512;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07434
(151) 18.10.2013
(732) S . C .  R O F R A C O

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Fundeni nr. 252 F, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROFRACO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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 07415
(151) 18.10.2013
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great

West Road, Brentford,, TW8 9GS,
Middlesex REGATUL UNIT 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

PARASINUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07435
(151) 18.10.2013
(732) S . C .  R O F R A C O

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Fundeni nr. 252 F, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

www.rofraco.ro
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale

plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07418
(151) 18.10.2013
(732) S.C. LOTUS MARKETING S.R.L.,

B-dul Eroilor nr. 120A, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LOTUS MARKETING

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

  
(531) Clasificare Viena:050516; 270502;

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

clase:
3 Detergenţi, cosmetice, parfumerie, săpunuri,
produse igienice care reprezintă articole de
toaletă. 
5 Produse pentru igiena intimă, altele decât
articolele de toaletă. 
16 Material plastic pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); folii, saci şi săculeţi din material
plastic pentru ambalat.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
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bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate), material pentru curăţare.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07416
(151) 18.10.2013
(732) SCUTARU TEODOR - CODRIN,

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

(540)

PARTIDUL SOCIAL - LIBERAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07436

(151) 18.10.2013
(732) CSOBOTH ROBERT FRANCISC,

Str. Minerva nr. 10, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

Studio LINE

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07420
(151) 18.10.2013
(732) S.C. WEXA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Vasile Milea nr. 43, ap.
14, Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

wexa logistics

(591) Culori revendicate:mov, alb
 (531) Clasificare Viena:260410; 260416;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07444
(151) 18.10.2013
(732) M O R E A

DANIELA-ANTOANETA, Str.
Turismului nr. 7, judeţul Sibiu,
550020, SIBIU ROMANIA 

(540)

ARTDECO BIJOUX

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

14 Amulete (bijuterii); cutii din metale
preţioase; brăţări (bijuterii); broşe (bijuterii);
lanţuri (bijuterii); talismane (bijuterii); ace de
cravată; bijuterii Cloisonne; suvenire din
cupru; butoni; diamante; cercei; fire de aur
(bijuterii);ornamente pălării din metale
preţioase; fildeş (bijuterii); ornamente din
gagat; bijuterii; casete de bijuterii; bijuterii din
chihlimbar; bijuterii fantezie; bijuterii fantezie
(bijuterii flase); inele de chei(brelocuri);
medalioane (bijuterii); lănţişoare (bijuterii);
olivină (pietre preţioase); agrafe decorative;
ornamente de pălării din metale preţioase;
ornamente (bijuterii); ornamente pentru
pantofi din metale preţioase; perle (bijuterii);
perle din ambroid (chihlimbar presat); agrafe
(bijuterii); agrafe ornamentale; curele ceas;
ace de cravată; platină (metal); metale
preţioase, brute sau semifabricate; rodiu; inele
(bijuterii); pietre semipreţioase; fire de argint;
argint, brut sau semifabricat; spinel (pietre
preţioase); statuete din metal preţios; fire din
metale preţioase (bijuterii); gablonţuri
(bijuterii); fire din metale preţioase (bijuterii);
lucrări de artă din metale preţioase.
25 Cravate cu capătul lat; pantaloni pentru
copii; bandane; halate de baie; papuci de baie;
slipuri de baie; costume de baie; îmbrăcăminte
plajă; colanţi; tricouri; şorturi baie; curele;
borsete; corsete; îmbrăcăminte; îmbrăcăminte
pentru gimnastică; îmbrăcăminte imitaţie
piele; îmbrăcăminte piele; haine; gulere;
butoni; chiloţi; rochii; halate; curele; mănuşi;
bentiţe; articole pentru acoperirea capului;
ciorapi; jachete matlasate; jachete; rochii
bluzate; bluzoane; tricotaje; trusouri copii;
egari; lenjerie de corp; mănuşi cu un deget;
cravate; haine stradă; paltoane; pijamale;
pantaloni; hanorace; sarafane; batiste; poncho;
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eşarfe; batice; fulare; şaluri; cămăşi; maiouri;
fuste; slipuri; şosete; costume; voaluri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07437
(151) 18.10.2013
(732) MOSOEANU MARIA, Str. Armand

Călinescu nr. 13 A, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

MOMARIS
  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07421
(151) 18.10.2013
(732) D.S.M. BUSINESS PROJECT 2013

SRL-D, Str. Garofiţei nr. 22N, ap. 1,
Judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

2 URSULEŢI ...isteţi

(591) Culori revendicate:maro, mov, galben,
bleu, vişiniu, verde, crem, alb, negru,
roz, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030114; 180105;

260116; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment (loc de
joacă interior pentru copii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07438
(151) 18.10.2013
(732) S.C. AGROCHIRNOGI S.A., Str.

Principală nr. 17, judeţul Călăraşi, ,
COM. CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

A AGRO CHIRNOGI

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
341C), bej (Pantone 728C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice pentru agricultură;
îngrăşăminte.
7 Maşini şi maşini-unelte; unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual.
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Făină şi preparate din cereale.
31 Produse agricole, cereale, neincluse în alte
clase; animale vii; seminţe; hrană pentru
animale.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
44 Servicii de agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07445

(151) 18.10.2013
(732) M O R E A

DANIELA-ANTOANETA, Str.
Turismului nr. 7, judeţul Sibiu,
550020, SIBIU ROMANIA 

(540)

La Patte Royale
  
(531) Clasificare Viena:020919; 240916;

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

clase:
18 Serviete diplomat; saci; sacoşe călătorie;
plase cumpărături; bandoliere; centuri din
piele; sacoşe plajă; curele de umăr din piele;
cutii piele sau carton imitaţie piele; serviete;
portcard; valize piele sau carton imitaţie piele;
poşete din zale; chingi piele; îmbrăcăminte
animale; zgărzi animale; învelitoare pentru
animale; plicuri din piele pentru ambalat;
accesorii hamuri; genţi de mână; mânere
genţi; hamuri animale; chingi hamuri; curele
hamuri; eşarfe susţinerea copiilor; cureluşe şi
curele piele; lese piele; umbrele de soare;
îmbrăcăminte animale companie; portofele;
port bebe; poşete; rucsacuri; ghiozdane;
sacoşe cumpături; curele; curele pentru
hamuri; curele piele; saci voiaj; seturi
călătorie; umbrele; geantă cosmetice. 
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20 Lucrări de artă din lemn; ceară; gips;
plastic; muşama schimbat bebeluşi; aşternuturi
excepţie lenjerie; paturi animale de companie;
busturi lemn; clopoţei de vânt (decoraţiuni);
sicrie; cutii; perne; perne pentru animale de
companie; suporturi de prezentare; divane;
cuşti câini; tabureţi; rame tablouri; cutii pentru
animale de companie; plăci de identificare
nemetelice; obiecte publicitare gonflabile;
inele pentru chei; saltele; elemente decorative;
figurine din ceară; împletituri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07425
(151) 18.10.2013
(732) S.C. SARANTIS ROMANIA S.A.,

Şos. Olteniţei nr. 249, clădirea
C19(F1), Unitatea B, mezanin nivel 1
şi 2, biroul nr. 2, judeţ Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

elmiplant SEAMETRY

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

290112;  

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

3 Creme pentru faţă, creme pentru fata cu
filtru UV (SPF), creme autobronzante (creme
cu coloranţi), creme autobronzante cu filtru
UV (SPF), machiaje pentru faţă, creme pentru
ochi, seruri pentru ochi, creme pentru buze,
seruri pentru buze, seruri pentru faţă, creme de
faţă şi seruri (produse combinate), creme
pentru gât şi decolteu, seruri pentru gât şi
decolteu, lapte demachiant pentru faţă, Ioţiuni
demachiante pentru faţă, loţiuni tonice pentru
faţă, loţiuni demachiante pentru ochi,
şervetele demachiante, geluri de curăţare a
feţei, spume de curăţare a feţei, creme
exfoliante pentru faţă, geluri exfoliante pentru
faţă, apă micellar pentru faţă, măşti pentru
faţă, creme pentru albirea tenului, seruri
pentru albirea tenului, creme pentru albirea
tenului din jurul ochilor, seruri pentru albirea
tenului din jurul ochilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07439
(151) 18.10.2013
(732) S.C. AGROCHIRNOGI S.A., Str.

Principală nr. 17, judeţul Călăraşi, ,
COM. CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

Dunăreanca

(591) Culori revendicate:ocru (Pantone
1235C), negru (Pantone Black), bleu
(Pantone 297C)

  
(531) Clasificare Viena:020312; 050702;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
40 Servicii de măcinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07446
(151) 18.10.2013
(732) S.C. NOVELLI DESIGN S.R.L., Str.

Gării nr. 21, op 11, judeţul Cluj,
400267, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CHRISTIAN BURTON
  

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

3 Preparate pentru spălare; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; paste de dinţi. 
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; regrupare în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping. 
41 Organizarea de spectacole care au ca obiect
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moda.
45 Furnizarea de informaţii de modă
(consultanţă în domeniu).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07440
(151) 18.10.2013
(732) S.C. AGROCHIRNOGI S.A., Str.

Principală nr. 17, judeţul Călăraşi, ,
COM. CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

Dunăreanca Faina Albă de Grâu

(591) Culori revendicate:ocru (Pantone
1235C), negru (Pantone Black), bleu
(Pantone 297C)

  
(531) Clasificare Viena:020312; 050702;

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

clase:
30 Făină şi preparate din cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07426
(151) 18.10.2013
(732) S.C. KING PROMPT SECURITY

S.R.L., Str. Paiseşti deal nr. 31B,
Judeţul Argeş, 117045, COMUNA
BASCOV ROMANIA 

(540)

KING PROMPT SECURITY
CORECTITUDINE - DEVOTAMENT
  
(531) Clasificare Viena:020123; 260118;

270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07447
(151) 18.10.2013
(732) MEŞTER IOANA-TEODORA,

B-dul Dacia nr. 81, bl. D-4, et. 5, ap.
23, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

Unique Design by Ioana Meşter
 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de evenimente artistice şi
culturale.
42 Servicii de design pentru giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului;
crearea şi menţinerea siturilor web, a bazelor
de date şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07441
(151) 18.10.2013
(732) S.C. AGROCHIRNOGI S.A., Str.

Principală nr. 17, judeţul Călăraşi, ,
COM. CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

MOARA LUNCA DUNĂRII COMUNA
CHIRNOGI Fluviul Dunărea

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C)

  
(531) Clasificare Viena:061909; 070124;

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

clase:
30 Făină şi preparate din cereale.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
40 Servicii de măcinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07448
(151) 18.10.2013
(732) S.C. CARAPRODVIN S.R.L.,

Judeţul Vrancea, 627405, COM.
VARTESCOIU ROMANIA 

(540)

GRAND'OR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07450
(151) 18.10.2013
(732) PETRU FRĂSILĂ, Str. Vasile Conta,

bl. O/11, et. 1, ap. 3, jud. Neamţ,
5600, PIATRA NEAMŢ ROMANIA

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

M TELE MOLDOVA PLUS

(591) Culori revendicate:alb, roşu

 (531) Clasificare Viena:270508; 270509;
290112;  

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

9 Publicaţie electronică on-line descărcabilă;
suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
audio, cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, produse de imprimerie,
fotografii, albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalare, clişee.
35 Publicitate: afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate on-line prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice mijloc de comunicaţie, închiriere
de spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, actualizarea documentaţiilor
publicitare, difuzare de materiale publicitare
(tracte, prospecte, imprimate, eşantioane),
curierat publicitar, prezentarea produselor prin
orice mijloc de comunicaţie pentru vânzare cu
amănuntul, organizare de expoziţii cu scop
comercial sau de publicitate, demonstraţii cu
produse, distribuire de eşantioane; servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor; gestionarea fişierelor
informatice, culegerea datelor într-un fişier
central, sistematizarea datelor într-un fişier
central, cercetarea informaţiilor în fişiere
informatice pentru terţi; cercetare de piaţă,
studii de piaţă, servicii de comparare a
preţurilor, informaţii pentru afaceri,
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conducerea profesională a afacerilor artistice;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; căutare de sponsorizări; servicii
de secretariat, dactilografie, transcriere de
comunicări, prelucrare de texte, reproduceri
de documente, servicii de revistă a presei;
relaţii publice; consultanţă pentru probleme de
personal.
38 Comunicaţii prin mijloace radioelectrice şi
optice; difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune;
difuziune de programme audiovizuale şi de
date prin cablu; comunicaţii prin reţea de fibre
optice; transmisiuni prin satelit comunicaţii
prin terminale de calculator; transmisie de
mesaje şi de imagini asistată de calculator;
mesagerie electronică; servicii (de
telecomunicaţii) de afişare electronică;
racordare prin telecomunicaţii la o reţea de
afişare electronică; agenţie de informaţii şi de
ştiri financiare, comerciale; telecomunicaţii
destinate serviciilor de teleshopping; forumuri
de discuţii pe internet; acces la baze de date.
40 Tratament de materiale; servicii de tipărire,
de tipografiere, de imprimare; developarea
peliculelor, prelucrarea filmelor; gravură,
litografiere.
41 Redactare de scenarii; punere în pagină,
alta decât în scop publicitar; traducere; sub
titrare; compoziţie muzicală; producţie de
filme; filmare, înregistrare de imagini şi sunet;
microfilmare; realizare de reportaje
audio-vizuale; servicii de imagerie numerică;
montaj de film; fotografie; reportaje
fotografice; montaj de programe de radio şi de
televiziune; divertisment; divertisment
radiofonic; divertisment televizat; producţie
de spectacole; reprezentare de spectacole;
organizare şi dirijare de concerte; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; cluburi de divertisment sau

educative; organizare de concursuri cu
tematică educativă sau de divertisment;
informaţii referitoare la activităţi recreative;
informaţii referitoare la divertisment;
orientare profesională; consiliere privind
educaţia sau formarea profesională; informaţii
referitoare la educaţie; organizare şi
conducere de conferinţe, de simpozioane, de
seminarii; organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; publicare electronică
de carte sau de periodice on-line; închiriere de
înregistrări sonore şi video.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
a satisface nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07451
(151) 18.10.2013
(732) S.C. GREENVIRO S.R.L., Str.

Sighişoarei nr. 21/8, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

greenviro CLUJ KOLOZSVAR

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

270509; 270519; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07427
(151) 18.10.2013
(732) CONT SORINEL, Str. Gheorghe Pop

de Băseşti nr. 2, sc. D, ap.35, judeţul
Bistriţa Năsăud, , BISTRITA
ROMANIA 

(540)

EST 2013 Gypsy Rom Bistrita
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07452
(151) 18.10.2013
(732) MARIUS SMOCHINĂ, Str.

Anastasie Panu nr. 28, bl. A. Panu 2B,
et. 2, ap. 6, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

AbsolutMedia

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
închis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(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 ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07428
(151) 18.10.2013
(732) GEORGE OGARARU, Str. Iordache

Golescu nr. 10, bl. 29, sc. 1, et. 7, ap.
27,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OGARARU GEORGE ACADEMY

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07429
(151) 18.10.2013
(732) DEDIU DANIEL, Str. Ozana nr. 4,

bl. J 53, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 3,
032492, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTIDUL MUNCII ŞI
SOLIDARITĂŢII (P.M.S.)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Gestionarea drepturilor de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07423
(151) 18.10.2013
(732) S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.,

Str. Ecaterina Varga nr. 8, judeţul
Cluj, 400058, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

BITTER COMOARA NATURII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Suplimente alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07453
(151) 18.10.2013
(732) CIUCA GHEORGHE, Str. Emanoil

Porumbaru nr. 79, ap. 12, et. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLUE LIONS
(591) Culori revendicate:alb, albastru
  (531) Clasificare Viena:180101; 180102;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07424
(151) 18.10.2013
(732) S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.,

Str. Ecaterina Varga nr. 8, judeţul
Cluj, 400058, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

BITTER TRANSSYLVANICUM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Suplimente alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜


