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Cereri M|rci publicate în data de 27.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04301
20.06.2013 S.C. PROFELIS C&V S.R.L. AQUA VERA

2 M 2013
04302

20.06.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER
BUCOVINA-SUCEAVA

3 M 2013
04303

20.06.2013 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

VARA PE VAL

4 M 2013
04304

20.06.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER CARPAÚI

5 M 2013
04305

20.06.2013 SORANA BELCIU - SP{TARU Blow Dry Bar

6 M 2013
04306

20.06.2013 S.C. KAYA TIME S.R.L. JEAN BRENIN

7 M 2013
04307

20.06.2013 ASOCIATIA CULTURALA IRINA
ÔAÚCHI (ACIS)

Concursul de Pian Irina ÔaÛchi

8 M 2013
04308

20.06.2013 S.C. INTELIGENT SECURITY
GUARD S.R.L.

Inteligent Security Guard

9 M 2013
04309

20.06.2013 NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen Building Bridges

10 M 2013
04310

20.06.2013 NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

NNDKP BUILDING BRIDGES

11 M 2013
04311

20.06.2013 S.C. GLOBAL EURO TRADE
S.R.L.

GLOBAL EURO TRADE we trade
diversity

12 M 2013
04312

20.06.2013 CHIRUÚ{ GEORGE-BOGDAN MALL Boutique

13 M 2013
04313

20.06.2013 CHIRUÚ{ GEORGE-BOGDAN MALL Boutique

14 M 2013
04314

20.06.2013 CHIRUÚ{ GEORGE-BOGDAN boutique-mall

15 M 2013
04315

20.06.2013 CHIRUÚ{ GEORGE-BOGDAN Boutique Mall

16 M 2013
04316

20.06.2013 CHIRUÚ{ GEORGE-BOGDAN b-mall

17 M 2013
04317

20.06.2013 BLIDAR VALER ARADUL-ORGAN DE PRES{
LOCAL{
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18 M 2013
04318

20.06.2013 S.C. ERELKA S.R.L. UVSPORT

19 M 2013
04319

20.06.2013 BOCA DANIEL IOAN
GROSS ADRIAN-LAURENÚIU

ROSTT

20 M 2013
04320

20.06.2013 S.C. LEMET S.R.L. lem'ssofa collection

21 M 2013
04323

20.06.2013 ANDREI MARILENA ITWASH

22 M 2013
04324

20.06.2013 S.C. ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.R.L.

Râureni Dieta

23 M 2013
04325

20.06.2013 S.C. ANNABELLA S.R.L. Annabella Zilnic

24 M 2013
04326

20.06.2013 S.C. AC HELCOR S.R.L. DEXANGIO

25 M 2013
04327

20.06.2013 S.C. BRAN COM IMPEX S.R.L. CORSO

26 M 2013
04328

20.06.2013 S.C. DOMCRILEN S.R.L. REGELE GRESIEI

27 M 2013
04329

20.06.2013 S.C. SCRIBANT DISTRIBUTION
S.R.L.

APERTA

28 M 2013
04330

20.06.2013 S.C. REAL DEAL S.R.L. TRIREMA mediation group

29 M 2013
04331

20.06.2013 S.C. COLECÚIA IMPEX S.R.L. COLECÚIA IMPEX IMAGINEA TA . .
. F{R{ COMPROMISURI.

30 M 2013
04332

20.06.2013 S.C. MAHMUT USTA SERV
S.R.L.

E 2007 Edessa TURKISH CUISINE

31 M 2013
04333

20.06.2013 P.F. PARASCHIV JUSTIN
OVIDIU

Porcellino Grasso

32 M 2013
04334

20.06.2013 S.C. CMC MONUMENTAL
S.R.L.

CMC MONUMENTAL

33 M 2013
04335

20.06.2013 S.C. LAW CONSTRUCT S.R.L. STIREA PH

34 M 2013
04336

20.06.2013 S.C. LAW CONSTRUCT S.R.L. JURNALUL Prahovean

35 M 2013
04337

20.06.2013 S.C. BIDEPA CONSULTING
S.R.L.

BIDEPA CONSULTING

36 M 2013
04338

20.06.2013 S.C. BIDEPA LOGISTICS S.R.L. BIDEPA LOGISTICS
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37 M 2013
04340

20.06.2013 STARBEV NETHERLANDS BV Zilele Prieteniei BERGENBIER

38 M 2013
04341

20.06.2013 KRKA tovarna zdravil d.d. Novo
mesto

BYSCORD

39 M 2013
04342

20.06.2013 DINESCU ALEXANDRU EPIKOURIA

40 M 2013
04343

20.06.2013 S.C. TURKISH DELIGHT S.R.L. BAKLAVALELE GOLD
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(210) M 2013 04301
(151) 20.06.2013
(732) S.C. PROFELIS C&V S.R.L., Şos.

Alba Iulia nr. 100, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)
                

AQUA VERA
(591) Culori revendicate:albastru, gri
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
6 Cabine metalice de baie, racorduri metalice
pentru ţevi.
11 Cabine pentru duş, cazi de baie,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
duşuri, aparate de uscarea mâinilor pentru
lavabouri, uscătoare de păr. 
20 Distribuitoare nemetalice fixe de şerveţele,
suporturi de şerveţele, oglinzi, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă).
21 Cutii din metal pentru distribuire de
şerveţele de hârtie, distribuitoare de hârtie
igienică, dozatoare de săpun, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele şi bare pentru
şerveţele, suporturi pentru prosoape (inele şi
bare), suporturi pentru role de hârtie igienică,
suporturi pentru săpunuri.
35 Difuzare de anunţuri publicitare; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea de preţuri;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; organizare de expoziţii în

scopuri comerciale sau publicitare; paginare în
scopuri publicitare; prezentare de produse;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
publicare de texte publicitare; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de material
publicitar (broşuri, prospecte, imprimante,
eşantioane); publicitate; publicitate
radiofonică; publicitate televizata; informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
afişaj; publicitate pentru vânzări de bunuri şi
servicii în domeniul construcţiilor, instalaţii,
amenajări interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă aplicată în legătură cu domeniile
aratate; pregătirea de texte publicitare,
publicarea textelor publicitare, publicitate
inclusiv prin corespondenţă, publicitate
on-line, redactarea de texte publicitare;
gestiunea afacerilor; comerţul cu materiale de
construcţii, fînisaje, instalaţii obiecte sanitare
amenajări interioare şi exterioare şi distribuţie
de mărfuri; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04302
(151) 20.06.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER
BUCOVINA-SUCEAVA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04304
(151) 20.06.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER CARPAŢI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04305
(151) 20.06.2013
(732) SORANA BELCIU - SPĂTARU,

Str. Drumul Potcoavei 120, bl. C, etaj
3, ap. 17c, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

Blow Dry Bar
 (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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04306
(151) 20.06.2013
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str. Traian

2, bl. F1, sc. 4, et. 7, ap. 20/21, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JEAN BRENIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04307
(151) 20.06.2013
(732) ASOCIATIA CULTURALA IRINA

ŞAŢCHI (ACIS), Str. Constantin
Brâncuşi nr. 3, bl. I2, sc. A, ap. 19,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Concursul de Pian Irina Şaţchi
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04308
(151) 20.06.2013
(732) S.C. INTELIGENT SECURITY

GUARD S.R.L., Str. Intrarea
Rândunelelor nr. 8, sat Domneşti,
jude ţul  I l fov ,  ,  COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)
               

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04309
(151) 20.06.2013
(732) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN S.C.Av.,
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, corp
A, intr. A, et. 4, sector 1, 013618,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen Building Bridges

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; cercetări şi evaluări în domeniul
afacerilor; servicii profesionale de consultanţă
în legătură cu activitatea şi funcţionarea
întreprinderilor; consultanţă în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04310
(151) 20.06.2013
(732) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN S.C.Av.,
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, corp
A, intr. A, et. 4, sector 1, 013618,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NNDKP BUILDING BRIDGES

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; cercetări şi evaluări în domeniul
afacerilor; servicii profesionale de consultanţă
în legătură cu activitatea şi funcţionarea
întreprinderilor; consultanţă în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04341
(151) 20.06.2013
(732) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo

mesto, Smarjeska cesta 6,, SI-8501,
NOVO MESTO SLOVENIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BYSCORD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate/produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04342
(151) 20.06.2013
(732) DINESCU ALEXANDRU, Şos.

Colentina nr. 2, bl. ALMO 1, sc. 3,
etaj 9, ap. 122, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EPIKOURIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04331
(151) 20.06.2013
(732) S.C. COLECŢIA IMPEX S.R.L.,

Aleea Petreştinr. 1, judeţul Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)
                  

COLECŢIA IMPEX IMAGINEA TA . . .
FĂRĂ COMPROMISURI.

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:250703; 270502;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04303
(151) 20.06.2013
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)
                 

VARA PE VAL

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

  
(531) Clasificare Viena:010307; 220115;

241713; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;

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.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04323
(151) 20.06.2013
(732) ANDREI MARILENA ,  Sat

Dobroeşti, Str. G-ral Gheorghe
Magheru, Jud. Ilfov, , COMUNA
DOBROEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ITWASH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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, maşini de
vânzare (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei 7).
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; discuri
compacte, DVD-uri şi alţi suporţi digitale de
înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software pentru calculatoare,

extinctoare (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei 9).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04311
(151) 20.06.2013
(732) S.C. GLOBAL EURO TRADE

S.R.L., Str. Taberei, bl. V4, sc. 3, ap.
44, judeţul Teleorman, 145200,
TURNU MAGURELE ROMANIA 

(540)
                

GLOBAL EURO TRADE we trade
diversity

(591) Culori revendicate:galben-auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04332
(151) 20.06.2013
(732) S.C. MAHMUT USTA SERV

S.R.L., Str. Radovanu nr. 12, bl. 38,
sc. 3, ap. 85, cam. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

E 2007 Edessa TURKISH CUISINE
(591) Culori revendicate:verde, galben
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(531) Clasificare Viena:051304; 260418;
270502; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04312
(151) 20.06.2013
(732) CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN,

Cal. Burdujeni nr. 22, bl. 149, sc. A,
et. 2, ap. 8, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)
                

MALL Boutique

(591) Culori revendicate:negru, roz

(531) Clasificare Viena:270509; 270517;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04324
(151) 20.06.2013
(732) S.C. ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.R.L., Str.
Barajului nr. 52, Jud. Valcea, 240260,
RÂMNICU VĂLCEA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                

Râureni Dieta

 
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; gemuri, marmelade, magiun, dulceţuri,
jeleuri, compoturi; conserve, murături.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04313
(151) 20.06.2013
(732) CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN,

Cal. Burdujeni nr. 22, bl. 149, sc. A,
et. 2, ap. 8, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)
               

MALL Boutique

(591) Culori revendicate:negru, roz, alb,
albastru, galben

 
(531) Clasificare Viena:020702; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04314
(151) 20.06.2013
(732) CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN,

Cal. Burdujeni nr. 22, bl. 149, sc. A,
et. 2, ap. 8, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

boutique-mall
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04315
(151) 20.06.2013
(732) CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN,

Cal. Burdujeni nr. 22, bl. 149, sc. A,
et. 2, ap. 8, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

Boutique Mall
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04316
(151) 20.06.2013
(732) CHIRUŢĂ GEORGE-BOGDAN,

Cal. Burdujeni nr. 22, bl. 149, sc. A,
et. 2, ap. 8, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

b-mall
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04325
(151) 20.06.2013
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., Str.

Barajului nr. 52, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                

Annabella Zilnic
(591) Culori revendicate:verde (pantone

3405C)
 
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; şăpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor ( solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei 3).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri:
broşuri, reviste promoţionale, flyere,
cataloage, materiale publicitare, carduri, cărţi
de vizită; obiecte de papetărie; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse 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 in alte
clase); caractere tipografice; clişee (solicitam
protecţie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică a clasei 16).
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, marmelade, magiun, dulceţuri,
compoturi.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; faină 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 (solicitam protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetica a clasei
30).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse in alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru toate produsele
incluse în lista alfabetica a clasei 31).
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; şiropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie
pentru toate produsele incluse în lista
alfabetica a clasei 32).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod) şi anume magazine, lanţ
d e  m a g a z i n e ,  s u p e r m a r k e t - u r i ,
hypermaket-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04333
(151) 20.06.2013
(732) P.F. PARASCHIV JUSTIN

OVIDIU, Str. Blajului nr. 2, bl. 17, sc.
A, et. 3, ap. 5, Judeţul Prahova, ,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)
                 

Porcellino Grasso
(591) Culori revendicate:roz, gri
  
(531) Clasificare Viena:030418; 270508;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
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 04326
(151) 20.06.2013
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

DEXANGIO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04334
(151) 20.06.2013
(732) S.C. CMC MONUMENTAL S.R.L.,

Sat Cărbunari nr. 1, judeţul
M a r a m u r e ş ,  ,  C O M U N A
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

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

(540)
                       

CMC MONUMENTAL
(591) Culori revendicate:verde, galben,

negru
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  (531) Clasificare Viena:260404; 260725;
270508; 290113;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04317
(151) 20.06.2013
(732) BLIDAR VALER, Str. Armoniei Nr.

20 A, Sector 2, 70263, BUCURESTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

ARADUL-ORGAN DE PRESĂ LOCALĂ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, ziare,reviste şi periodice, cărţi;
articole pentru legătorie; fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; caractere

tipografice, clişee.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; fişiere
electronice şi informatice şi gestionarea lor;
consultanţă pentru afaceri şi managment,
studiu de piaţă, activităţi de secretariat şi
lucrări de birou, servicii redacţionale,
tehnoredactarea textelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, compunerea, redactare şi
publicare de texte altele decât texte
publicitare, publicaţii electronice, publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor,
servicii prestate de reporterii de ştiri, servicii
fotografice, servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04318
(151) 20.06.2013
(732) S.C. ERELKA S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 28, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)
                

UVSPORT

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270508;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă; biciclete şi accesorii,
cărucioare de golf, şalupe. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; aprovizionarea pentru terţi, servicii
de import-export, prezentarea produselor prin
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toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros,
servicii de vânzare la licitaţie.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii; închiriere
de vehicule, închiriere de automobile de curse.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; închirierea de
echipament pentru sport (cu excepţia
vehiculelor), închirierea echipamentelor de
jocuri, închiriere costume de scafandru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04335
(151) 20.06.2013
(732) S.C. LAW CONSTRUCT S.R.L.,

Str. Fortunei nr. 8, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)
                

STIREA PH
(591) Culori revendicate:vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:220105; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04319
(151) 20.06.2013
(732) BOCA DANIEL IOAN, Str. George

Cosbuc nr.5, ap. 2, , TÂRGU MURES
ROMANIA 

(732) GROSS ADRIAN-LAURENŢIU,
Aleea Lunii nr. 3, judeţul Mureş, ,
LIVEZENI ROMANIA 

(540)
                 

ROSTT
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,

galben

(531) Clasificare Viena:240701; 270511;
290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04336
(151) 20.06.2013
(732) S.C. LAW CONSTRUCT S.R.L.,

Str. Fortunei nr. 8, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)
              

JURNALUL Prahovean
(591) Culori revendicate:gri-albastru
 (531) Clasificare Viena:030101; 030122;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04320
(151) 20.06.2013
(732) S.C. LEMET S.R.L., Str. Romaniţei

nr.1, judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)
                        

lem'ssofa collection

(591) Culori revendicate:roşu, alb
 (531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilă fabricată din lemn, plută, trestie,
papură, răchită, corn, os, fildeş, fanoni de
balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă de
mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau din materiale plastic - în ganeral, în
modspecial furnituri din materiale specifice
clasei, inclusiv ambalaje; articole şi confecţii
de lemn şi material plastic cuprinse în această
clasă; canapele, fotolii, taburete, bănci,
tâmplărie artistică, divane. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04337
(151) 20.06.2013
(732) S.C. BIDEPA CONSULTING

S.R.L., Str. Mihăileni nr. 22-24, et. 2,
camera 7, sector 1, 013242,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

BIDEPA CONSULTING

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:020101; 210321;

260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
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transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04327
(151) 20.06.2013
(732) S.C. BRAN COM IMPEX S.R.L.,

P-ţa. 25 Octombrie, bl. 17, parter, Jud.
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

CORSO

(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04328
(151) 20.06.2013
(732) S.C. DOMCRILEN S.R.L., Str.

Lupului nr. 11/A, ap. 2/2, Jud. Sălaj, ,
ZALĂU ROMANIA 

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

(540)              

REGELE GRESIEI
(591) Culori revendicate:maro, crem
 (531) Clasificare Viena:020122; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04329
(151) 20.06.2013
(732) S.C. SCRIBANT DISTRIBUTION

S.R.L., Şos. Cristianului, nr. 15, str.
Bazaltului nr. 11, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
                    

APERTA

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04330
(151) 20.06.2013
(732) S.C. REAL DEAL S.R.L., Str. Lunei

nr. L16, ap. 10, Jud. 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)
                  

TRIREMA mediation group

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde

 
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04338
(151) 20.06.2013
(732) S.C. BIDEPA LOGISTICS S.R.L.,

Str. Mihăileni nr. 22-24, et. 2, camera
8, sector 1, 013242, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

BIDEPA LOGISTICS

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru

(531) Clasificare Viena:020101; 210321;
260118; 260418; 290113;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04340
(151) 20.06.2013
(732) STARBEV NETHERLANDS BV,

Schiphol Boulevard 285, WTC Tower
B, 1118 BH, LUCHTHAVEN
SCHIPHOL NETHERLANDS 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc B, Parter, ap. 3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                

Zilele Prieteniei BERGENBIER
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

186C), auriu (Pantone 872C), negru
(Pantone Black)

 (531) Clasificare Viena:060102; 060104;
240115; 270508; 290112;  

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

32 Bere (incluzând amestecuri de bere şi
băuturil nealcoolice şi berea fără alcool).
41 Activităţi sportive şi culturale, organizare
evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04343
(151) 20.06.2013
(732) S.C. TURKISH DELIGHT S.R.L.,

Str. Interioară nr. 1, Clădirea C34 1Cc,
Biroul nr. 2. judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                     

BAKLAVALELE GOLD
(591) Culori revendicate:galben auriu
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(531) Clasificare Viena:260403; 260418;
270502; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜


