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Cereri M|rci publicate în data de 27.03.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01762
20.03.2013 JUDETUL COVASNA prin

CONSILIUL JUDETEAN
COVASNA

2 M 2013
01799

20.03.2013 S.C. TELEVIZIUNEA NOUA
S.R.L.

TELE 9

3 M 2013
01867

20.03.2013 S.C. NS COPIERS S.R.L. ecopy.ro UN STROP DE CULOARE
INTR-UN OCEAN DE HÂRTIE.

4 M 2013
01882

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

POMME VERTE BIOLOGIQ

5 M 2013
01883

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

BIOHEPATIQUE

6 M 2013
01884

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

D`ENERGIE SEXUELLE BIOLOGIQ

7 M 2013
01885

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

DU SEX BIOLOGIQ

8 M 2013
01886

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

NAS-Y-MER

9 M 2013
01887

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

POMME VERTE

10 M 2013
01888

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

D`ESTOMAC BIOLOGIQ

11 M 2013
01889

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

DE PROSTATE BIOLOGIQ

12 M 2013
01890

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

BRONCHOCALM

13 M 2013
01891

20.03.2013 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

DU COLON BIOLOGIQ

14 M 2013
01892

20.03.2013 GOEAN ILIUÚ{ Descopera Delta Dunarii

15 M 2013
01893

20.03.2013 S.C. ECHO INVESTMENT
PROJECT 1 S.R.L.

KORONA GALLERY

16 M 2013
01894

20.03.2013 PARVU CORNEL AUTOVIT

17 M 2013
01895

20.03.2013 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COLOCVIU la Paris

18 M 2013
01897

20.03.2013 OLARIU MIHAI EASY communication
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19 M 2013
01899

20.03.2013 ION STEFANIA EDENIQUE

20 M 2013
01900

20.03.2013 ION STEFANIA AMIHAN

21 M 2013
01901

20.03.2013 ION STEFANIA BLOMME

22 M 2013
01902

20.03.2013 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

Credit cu un click

23 M 2013
01903

20.03.2013 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

One Click Credit

24 M 2013
01904

20.03.2013 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

eCREDIT

25 M 2013
01905

20.03.2013 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

Online va fi mereu simplu

26 M 2013
01906

20.03.2013 S.C. CONVERSION
MARKETING S.R.L.

Profitsmart

27 M 2013
01907

20.03.2013 S.C. CONVERSION
MARKETING S.R.L.

conversion MARKETING

28 M 2013
01908

20.03.2013 S.C. CONVERSION
MARKETING S.R.L.

profitshare

29 M 2013
01909

20.03.2013 S.C. FLANCO RETAIL S.A. FLANCO MEREU PESTE
ASTEPTARI

30 M 2013
01910

20.03.2013 SAVU MANUEL-AURELIAN
BOROBEIC{ DORULEÚ

Lizard in Paris

31 M 2013
01911

20.03.2013 S.C. SENSIBLU S.R.L. Farmacia Economat

32 M 2013
01912

20.03.2013 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

TAXI NORD

33 M 2013
01913

20.03.2013 S.C. EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

DISPECERAT STREET TAXI 9497

34 M 2013
01914

20.03.2013 S.C. BRAINSPOTTING S.R.L. Brainspotting

35 M 2013
01915

20.03.2013 S.C. AGRICOVER S.R.L. COVERA gr|din| ferm| s|n|tate

36 M 2013
01916

20.03.2013 S.C. TIME FACTORY S.R.L. BER{STR{U

37 M 2013
01917

20.03.2013 ANTON OVIDIU CLAR DE LUN{
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38 M 2013
01918

20.03.2013 S.C. CAT MUSIC S.R.L. LUKAS

39 M 2013
01919

20.03.2013 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

GS F

40 M 2013
01920

20.03.2013 CAMERA DE COMERT ÔI
INDUSTRIE BAC{U

Camera de ComerÛ Õi Industrie
BAC{U CCI BAC{U Împreun|
pentru afacerea ta

41 M 2013
01921

20.03.2013 S.C. TRUTZI S.R.L. TRUTZI

42 M 2013
01922

20.03.2013 CAMERA DE COMERT ÔI
INDUSTRIE BAC{U

Camera de ComerÛ Õi Industrie
BAC{U Împreun| în lumea afacerilor
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(210) M 2013 01762
(151) 20.03.2013
(732) JUDETUL COVASNA prin

C O N S I L I U L  J U D E T E A N
COVASNA, Piaţa Libertăţii nr. 4,
judeţul Covasna, 520008, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2945 C), galben gold

(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
230511; 240107; 240113; 240701;
290112;  

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

16 Tipărituri ale consiliului judeţean, diferite
publicaţii ale consiliului judeţului.
39 Activitatea specifică administraţiilor
publice locale şi judeţene în domeniul
transportului şi serviciilor de organizare
călătorii.
41 Activitatea specifică administraţiilor
publice locale în domeniul educaţiei,
instruirii, divertismentului, activităţilor
sportive, culturale şi de tineret; înregistrări
audio şi video.
42 Activitatea speficifică administraţiilor
publice locale, judeţene cuprinsă în această

clasă, în special: consultaţii în domeniul
arhitecturii; planificare urbanistică; inginerie;
elaborarea programelor de calculator; cercetări
ştiinţifice în domeniul economic.
44 Activitatea specifică administraţiilor
publice locale, judeţene în domeniul
serviciilor medicale, serviciilor veterinare,
serviciilor de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii, serviciilor de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45 Activitatea specifică administraţiilor
publice locale, judeţene în domeniul
serviciilor personale şi sociale, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, în domeniul
serviciilor de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, precum şi activitatea
de protecţie civilă; servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01799
(151) 20.03.2013
(732) S.C. TELEVIZIUNEA NOUA

S.R.L., Str. Calea Cernăuţi nr. 42, et.
1, Jud. Suceava, , RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(540)

TELE 9
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(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270717;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01867
(151) 20.03.2013
(732) S.C. NS COPIERS S.R.L., Str.

Aurora nr. 17, Jud. Constanţa, 900119,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ecopy.ro UN STROP DE CULOARE
INTR-UN OCEAN DE HÂRTIE.

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

(531) Clasificare Viena:260404; 261325;
270515; 290114;  

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

35 Comerţ on line cu echipamente de copiere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01882
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

POMME VERTE BIOLOGIQ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20.03.2013

6

(210) M 2013 01900
(151) 20.03.2013
(732) ION STEFANIA, Bd. Gheorghe

Şincai nr. 14, bl. 11, sc.B, et. 6, ap. 54,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
STR. ZBOINA NEAGRA NR. 8 -10,
BLOC 91-95, SC. 2, ET. 7, AP. 83,
S E C T O R  6 ,  B U C U R EŞT I
BUCUREŞTI

(540)

AMIHAN

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, vopsele cosmetice, măşti
cosmetice, loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice), creme cosmetice, vată din
bumbac pentru uz cosmetic, beţişoare cu vată
(produse pentru toaletă), lapte demachiant.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente de uz
medical, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice, plasturi, materiale depansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
ierbicide, dezinfectanţi igienici; alcool
medical, alcool pentru uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01883
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

BIOHEPATIQUE

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01908
(151) 20.03.2013
(732) S.C. CONVERSION MARKETING

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 15-23,
Parcul de Birouri Swan, Clădirea
Windsor, et. 4, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

profitshare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20.03.2013

7

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare, creare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01884
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

D`ENERGIE SEXUELLE BIOLOGIQ

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice

semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01885
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

DU SEX BIOLOGIQ

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01916
(151) 20.03.2013
(732) S.C. TIME FACTORY S.R.L.,

Aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. 9S14,
ap.  60,  sector 6,  061611,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BERĂSTRĂU

(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01886
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

NAS-Y-MER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01909
(151) 20.03.2013
(732) S.C. FLANCO RETAIL S.A., Şos.

Bucureşti Nord nr. 15-23, Parcul de
Birouri Swan, Clădirea Windsor, et. 5,
judeţul Ilfov, 077190, ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FLANCO MEREU PESTE ASTEPTARI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic, de instruire sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare, creare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01901
(151) 20.03.2013
(732) ION STEFANIA, Bd. Gheorghe

Şincai nr. 14, bl. 11, sc.B, et. 6, ap. 54,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
STR. ZBOINA NEAGRA NR. 8 -10,
BLOC 91-95, SC. 2, ET. 7, AP. 83,
S E C T O R  6 ,  B U C U R EŞT I
BUCUREŞTI

(540)

BLOMME

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
pentru bronzare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, vopsele
cosmetice, măşti cosmetice, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), creme
cosmetice, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă), lapte demachiant.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente de uz
medical, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice, plasturi, materiale depansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
ierbicide, dezinfectanţi igienici; alcool
medical, alcool pentru uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01917
(151) 20.03.2013
(732) ANTON OVIDIU, Str. Secuilor nr. 5,

bl. B29, sc. 3, parter, ap. 31, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLAR DE LUNĂ

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

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 01910
(151) 20.03.2013
(732) SAVU MANUEL-AURELIAN,

Drumul Valea Ursului nr. 4, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BOROBEICĂ DORULEŢ, Str.
Braşoveni nr. 33, bl. B10, sc. 1, et. 2,
ap. 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lizard in Paris

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de o trupă
muzicală, activităţi de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01902
(151) 20.03.2013
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Credit cu un click

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01887
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

POMME VERTE

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20.03.2013

11

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01903
(151) 20.03.2013
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

One Click Credit

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

35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01888
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

D`ESTOMAC BIOLOGIQ

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01904
(151) 20.03.2013
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eCREDIT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

270510; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01889
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

DE PROSTATE BIOLOGIQ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01905
(151) 20.03.2013
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Online va fi mereu simplu

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

35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01890
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

BRONCHOCALM

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01891
(151) 20.03.2013
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

DU COLON BIOLOGIQ

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01906
(151) 20.03.2013
(732) S.C. CONVERSION MARKETING

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 15-23,
Parcul de Birouri Swan, Clădirea
Windsor, et. 4, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Profitsmart

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

35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare, creare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01918
(151) 20.03.2013
(732) S.C. CAT MUSIC S.R.L., Str. Panait

Istrati nr. 59, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01907
(151) 20.03.2013
(732) S.C. CONVERSION MARKETING

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 15-23,
Parcul de Birouri Swan, Clădirea
Windsor, et. 4, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

conversion MARKETING

(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(531) Clasificare Viena:260201; 260713;

270507; 270515; 270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea şi conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare, creare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01919
(151) 20.03.2013
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION), 1
Toyota cho, Toyota shi, , AICHI KEN
JAPONIA 

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

(540)

GS F

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Automobile şi părţi structurale ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01911
(151) 20.03.2013
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Jud. Ilfov, 077135,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01912
(151) 20.03.2013
(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)

TAXI NORD

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010110;

270106; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; dispecerat taxi
(transmitere de mesaje).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01920
(151) 20.03.2013
(732) CAMERA DE COMERT ŞI

INDUSTRIE BACĂU, Str. Libertăţii
nr 1, judeţul Bacău, 600052, BACĂU
ROMANIA 

(540)

Camera de Comerţ şi Industrie BACĂU
CCI BACĂU Împreună pentru afacerea ta

  
(531) Clasificare Viena:030717; 031103;

051304; 270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi afaceri comerciale;
consultanţă economică, intermedieri şi
administrare afaceri, târguri şi expoziţii cu
scop comercial. 
36 Consultanţă financiară; asigurări; afaceri
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale;
organizare de întâlniri de afaceri, seminarii,
simpozioane. 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20.03.2013

16

42 Consultanţă tehnică; analiză şi cercetare
industrială; inginerie; protecţia mediului;
elaborare şi gestionare sisteme informatice. 
45 Consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01921
(151) 20.03.2013
(732) S.C. TRUTZI S.R.L., Str. Aleea

Vămii nr. 26, judeţul Suceava, , COM.
ŞCHEIA ROMANIA 

(540)

TRUTZI

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01922
(151) 20.03.2013

(732) CAMERA DE COMERT ŞI
INDUSTRIE BACĂU, Str. Libertăţii
nr 1, judeţul Bacău, 600052, BACĂU
ROMANIA 

(540)

Camera de Comerţ şi Industrie BACĂU
Împreună în lumea afacerilor

 
(531) Clasificare Viena:031103; 051301;

240501; 270501; 270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi afaceri comerciale;
consultanţă economică, intermedieri şi
administrare afaceri, târguri şi expoziţii cu
scop comercial. 
36 Consultanţă financiară; asigurări; afaceri
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale;
organizare de întâlniri de afaceri, seminarii,
simpozioane. 
42 Consultanţă tehnică; analiză şi cercetare
industrială; inginerie; protecţia mediului;
elaborare şi gestionare sisteme informatice. 
45 Consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01913
(151) 20.03.2013
(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)

DISPECERAT STREET TAXI 9497

(591) Culori revendicate:negru (pantone
412), roşu (pantone 485 C), alb

(531) Clasificare Viena:160111; 260116;
260117; 260118; 270501; 270503;
290113;  

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

38 Telecomunicaţii; dispecerat taxi
(transmitere de mesaje).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01914
(151) 20.03.2013
(732) S.C. BRAINSPOTTING S.R.L., Str.

Maria Rosetti nr. 8A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Brainspotting

(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou; servicii de recrutare personal în
domeniul IT&C şi financiar.
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 01915
(151) 20.03.2013
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

COVERA grădină fermă sănătate

(591) Culori revendicate:verde, gri,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:050315; 270301;
270502; 270503; 270515; 290113;  

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

1 Produse chimice pentru industriei, ştiinţe,
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fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industriei.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01892
(151) 20.03.2013
(732) GOEAN ILIUŢĂ, Aleea Hobiţa nr.

8, bl. 303, sc. A, et. 4, ap. 18, sector 2,
021823, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Descopera Delta Dunarii

 
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizare de călătorii; servicii
de turism; servicii de organizare de călătorii
oferite de agenţii de turism; rezervări de
transport; logistică de transport; rezervări de

turism; informaţii legate de transporturi;
transport fluvial; transport naval; transport de
pasageri; închiriere de ambarcaţiuni;
depozitare de ambarcaţiuni; organizarea
croazierelor; organizarea tururilor; închirierea
costumelor de scafandru; transport cu
feribotul; vizitare (turism); depozitarea
ambarcaţiunilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01893
(151) 20.03.2013
(732) S.C. ECHO INVESTMENT

PROJECT 1 S.R.L., Str. Bujorului
nr. 49A, biroul 14, judeţul Braşov,
500381, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

KORONA GALLERY

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01894
(151) 20.03.2013
(732) PARVU CORNEL, Str. Sabinelor nr.

56, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTOVIT

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri
utilizate la sau în legătură cu servicii off-line.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate utilizate la sau în legătură cu servicii
off-line.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală utilizate la sau în legătură cu
servicii off-line.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase.
15 Instrumente muzicale.
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 utilizate la sau în legătură
cu servicii off-line.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei dentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; utilizate la sau în legătură cu servicii
off-line.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii utilizate la sau în legătură
cu servicii off-line.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
utilizate la sau în legătură cu servicii off-line.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01895
(151) 20.03.2013
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COLOCVIU la Paris
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(531) Clasificare Viena:070525; 250119;
270512; 270515;  

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01897
(151) 20.03.2013
(732) OLARIU MIHAI, Bd. Carol I nr. 51,

parter, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EASY communication

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020101; 020302;

241717; 260114; 260705; 270515;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01899
(151) 20.03.2013
(732) ION STEFANIA, Bd. Gheorghe

Şincai nr. 14, bl. 11, sc.B, et. 6, ap. 54,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) MIRELA BIANCA NASTASE, Str.
Zboina Neagra nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
II, et. 7, ap. 83, sector 6 BUCURESTI

(540)

EDENIQUE

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, produse
pentru bronzare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, vopsele
cosmetice, măşti cosmetice, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), truse
cosmetice, creme cosmetice, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, beţişoare cu vată (produse
pentru toaletă), lapte demachiant.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide, dezinfectanţi igienici;
alcool medical, alcool pentru uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜


