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Cereri M|rci publicate în data de 27.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08397
20.11.2013 VAMPIRES WINE S.R.L. TRANSYLVAMPIRES

2 M 2013
08398

20.11.2013 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CURTEAN CIPRIAN
ALEXANDRU

SILVER

3 M 2013
08399

20.11.2013 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CURTEAN CIPRIAN
ALEXANDRU

KUMMER SILVER

4 M 2013
08402

20.11.2013 S.C. SEGMOT & ETY INVEST
2010 S.R.L.

ROMLAG

5 M 2013
08403

20.11.2013 VOICU-ARNAUTOIU
IOANA-RALUCA

MARIA PLOP

6 M 2013
08404

20.11.2013 S.C. NECESSAIR
CONSULTING S.R.L.

fly Romania

7 M 2013
08405

20.11.2013 S.C. SANITO CLEAN S.R.L. MAX SENSATION

8 M 2013
08406

20.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

PitestiMall

9 M 2013
08407

20.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

Pitesti Mall The Paradise of
Shopping and Fun

10 M 2013
08408

20.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

Pitesti Mall

11 M 2013
08409

20.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

PitestiMall The Paradise of Shopping
and Fun

12 M 2013
08410

20.11.2013 ROMAN MARIAN PETRE POVESTE ROMÂNEASC{

13 M 2013
08411

20.11.2013 NEAGOE GHEORGHE
CLAUDIU

MEDICINA NATURISTA TINERETE
FARA BATRANETE

14 M 2013
08412

20.11.2013 SECURITY PATROL
PROTECTION

SECURITY PATROL PROTECTION

15 M 2013
08413

20.11.2013 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON BECIUL DOMNESC
GRAND RESERVE

16 M 2013
08414

20.11.2013 WILSTONE HOLDINGS
LIMITED

ALEXANDRION CLASSIC
COLLECTION
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17 M 2013
08415

20.11.2013 WILSTONE HOLDINGS
LIMITED

ALEXANDRION

18 M 2013
08416

20.11.2013 IONICA DUMITRU LIVIU Supermarket Jam

19 M 2013
08417

20.11.2013 S.C. MONTAIN SECURITY
S.R.L.

MONTAIN SECURITY

20 M 2013
08418

20.11.2013 BUCINSCHI MIHAELA CAIET MOZAIC

21 M 2013
08419

20.11.2013 TAXI AS 2003 S.R.L. TAXI AS 2003

22 M 2013
08420

20.11.2013 ASOCIATIA SOLIDARIS TELEFONOS
SZERETETSZOLGALAT

23 M 2013
08421

20.11.2013 S.C. NEWCO EQUIPMENT &
CHEMICAL S.R.L.

SMART CASH & CARRY

24 M 2013
08422

20.11.2013 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

Macht KlasseBatterien M-TRONIC

25 M 2013
08423

20.11.2013 IPC CONSULTING DEFENDER
S.R.L.

IPC CONSULTING DEFENDER

26 M 2013
08424

20.11.2013 S.C. SERVICII PROFESIONALE
DE SECURITATE S.R.L.

SPS SERVICII PROFESIONALE DE
SECURITATE

27 M 2013
08425

20.11.2013 DUNA ADRIANA GEORGIA Candies Cu noi viaÛa are
gust!

28 M 2013
08426

20.11.2013 DARIE EUGEN EUGEN DARIE

29 M 2013
08427

20.11.2013 S.C. DOLY-COM S.R.L. Chef de G|tit

30 M 2013
08428

20.11.2013 S.C. MARIO STAR S.R.L. MARIO SALA DE JOCURI

31 M 2013
08429

20.11.2013 S.C. TOP GAMES S.R.L. MARIO GRAND POKER CLUB
www.mariopoker.ro

32 M 2013
08430

20.11.2013 S.C. ATRACTIV PROD COM
S.R.L.

Super Elegant Pucioasa

33 M 2013
08431

20.11.2013 ILISIA EMANUELA - AIDA THE ROTTERDAM HEIST

34 M 2013
08432

20.11.2013 ILISIA EMANUELA - AIDA JAFUL DE LA ROTTERDAM
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35 M 2013
08433

20.11.2013 ISTUDOR ROXANA ELENA EMISAR

36 M 2013
08434

20.11.2013 S.C. BANCPOST S.A. Ai cump|rat, ai decolat!

37 M 2013
08435

20.11.2013 S.C. BANCPOST S.A. Shop & Travel

38 M 2013
08436

20.11.2013 S.C. SPEED TEAM S.R.L. SPEED TEAM

39 M 2013
08437

20.11.2013 SERPICO TRADING S.R.L. AVA

40 M 2013
08438

20.11.2013 S.C. ROMANIAN BUSINESS
CONSULT S.R.L.

blink



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20.11.2013

4

(210) M 2013 08397
(151) 20.11.2013
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

TRANSYLVAMPIRES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08419
(151) 20.11.2013
(732) TAXI AS 2003 S.R.L., Aleea

Toamnei nr. 7, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap.
11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)
                          

TAXI AS 2003

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

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

clase:
38 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
fără cablu, dispecerat taxi.
39 Servicii de transport tip taxi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08398
(151) 20.11.2013
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

C U R T E A N  C I P R I A N
ALEXANDRU, Str. Prutului nr. 27,
Jud.  Arad,  310311,  ARAD
ROMANIA 

(540)

SILVER

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

12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
copii cu landou, cărucioare pentru copii cu
landou şi parte sport, scaune de maşină pentru
copii, accesorii pentru cărucioare de copii,
săniuţe pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08399
(151) 20.11.2013
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

C U R T E A N  C I P R I A N
ALEXANDRU, Str. Prutului nr. 27,
Jud.  Arad,  310311,  ARAD
ROMANIA 

(540)

KUMMER SILVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru
copii cu landou, cărucioare pentru copii cu
landou şi parte sport, scaune de maşină pentru
copii, accesorii pentru cărucioare de copii,
săniuţe pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08426
(151) 20.11.2013
(732) DARIE EUGEN, Str. Florilor nr. 84,

Jud. Tulcea, , MACIN ROMANIA 
(540)

EUGEN DARIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale
de înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08409
(151) 20.11.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
               

PitestiMall The Paradise of Shopping and
Fun

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, mov
  
(531) Clasificare Viena:050503; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08432
(151) 20.11.2013
(732) ILISIA EMANUELA - AIDA, Str.

Mioriţei bl. 203, sc. A, et. 2, Judeţul
Arad, , GURAHONŢ ROMANIA 

(540)

JAFUL DE LA ROTTERDAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08420
(151) 20.11.2013
(732) ASOCIATIA SOLIDARIS, Str.

Alverna nr. 35, Jud. Cluj, 400469,
CLUJ ROMANIA 

(540)

TELEFONOS SZERETETSZOLGALAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
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terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08403
(151) 20.11.2013
(732) V O I C U - A R N A U T O I U

IOANA-RALUCA, Str. Ciprian
Porumbescu nr. 11, sc. A, et. 2, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARIA PLOP
 
(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.
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 08421
(151) 20.11.2013
(732) S.C. NEWCO EQUIPMENT &

CHEMICAL S.R.L., Comuna Giroc,
DN 59, KM 8+550, Jud. Timiş, ,
CHISODA ROMANIA 

(540)

SMART CASH & CARRY
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08422
(151) 20.11.2013
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)
                  

Macht KlasseBatterien M-TRONIC

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261113;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Acumulatori auto.
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12 Piese Şi accesorii pentru autovehicule.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
acumulatorilor auto, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod în magazine
cu vânzare cu amănuntul sau en-gros, prin
comanda pe un site internet sau prin comanda
dintr-un catalog sau prin alte mijloace de
comunicare; servicii de import-export şi
comercializare prin lanţ de magazine a
acumulatorilor auto; servicii ale unui
comerciant on-line, respectiv preluare de
comenzi.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfuri-distribuţie; toate aceste servicii
referitoare la acumulatori auto.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08410
(151) 20.11.2013
(732) ROMAN MARIAN PETRE, Str.

Stânjeneilor nr. 1, bl. 54, sc. A, et. 8,
ap. 53, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

POVESTE ROMÂNEASCĂ

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
38 Servicii de informaţii on line director,
dispunerea de informaţii cu privire la viaţa
socială, anunţuri, comunităţi virtual şi reţele
sociale; telecomunicaţii, asigurarea accesului
la calculator, baze de date electronice şi

online, servicii de telecomunicaţii şi anume
transmiterea electronică de date, mesaje şi
informaţii, furnizarea de forumuri on-line de
comunicare pe teme de interes general;
fumizarea de legături de comunicaţii online
care transferă utilizatorii de web site la alte
pagini de web locale şi globale, facilitarea
accesului la siie-urile web ale unor terţe părţi
prin intermediul unui autentificator universal,
furnizarea de cameră chat şi panouri
electronice buletin, servicii audio, video şi
text de difuzare a programelor de calculator
sau alte reţele de comunicare, încărcarea,
postarea de date, afişarea, etichetarea şi
transmiterea pe cale electronică de informaţii,
audio şi imagini video, oferirea unui serviciu
de reţea online care permite utilizatorilor să
transfere date cu caracter personal şi între
site-uri multiple, oferirea accesului la bazele
de date informatice în domeniul de reţele
sociale: fumizarea unui forum online pentru
cumpărarea şi vânzarea de produse şi
materiale şi schimbul de date de aprovizionare
printr-o reţea informatizată, transmiterea de
date informatizată transmiterea electronică a
datelor de plată a facturilor pentru utilizatorii
de reţele de calculatoare şi comunicare. 
41 Servicii de furnizare de baze de date
electronice şi online prin intermediul
calculatorului pentru scopuri educaţionale,
recreative şi de agrement în domeniul de
divertisment precum şi în domeniile
secundare, grupuri colegiale, de interes social
şi comunitar, servicii de photo sharing şi
partajare video, publicare de reviste
electronice şi jurnale web oferind
utilizatorului generate sau specificat de
conţinut, servicii electronice de publicare
pentru altele, servicii de divertisment şi anume
facilitarea de servicii interactive, concursuri şi
programe de stimulare de atribuire concepute
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pentru a recunoaşte, recompensa şi încuraja
persoanele şi grupurile care se angajează în
autoservicii şi activităţi umanitare şi de
schimbul de produsul muncii creatoare;
furnizarea de informaţii cu privire la ştiri,
aspectele culturale şi academice din indexurile
căutate din baze de date şi informaţii inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafice şi informaţii audio vizuale pe reţele de
calculatoare şi de comunicare.
42 Servicii de IT şi anume crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii
înregistraţi pentru a organiza grupuri şi
evenimente, să participe la discuţii şi să se
angajeze în reţele sociale, de afaceri şi a
comunităţii, servicii informatice şi anume
facilităţi electronice pentru alţii pentru
organizarea şi desfăşurarea reuniunilor,
evenimente şi discuţii interactive prin
intermediul reţelelor de comunicare, servicii
de care găzduiesc aplicaţii de software pentru
terţi, servicii de software care permit sau
facilitează încărcarea, descărcarea, streaming,
postarea, afişarea, blogging-ul care leagă
schimbul sau fumizarea de astfel de mass
media electronice sau de informaţii prin
intermediul reţelelor de comunicaţii, furnizare
de site web care să permită ultilizatorilor
on-line să creeze profiluri personale, audio,
video, imagini fotografice, text, graflca şi de
date pentru a crea profiluri personale oferind
informaţii de reţele sociale şi de a transfera şi
a schimba informaţii între astfel de site-uri
multiple.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor
în special introducerea socială, crearea de
reţele şi servicii matrimoniale şi sociale şi în
materie de dezvoltare personală, de caritate,
filantropice, servicii de voluntariat, publice şi
comunitare precum şi activităţi umanitare;

furnizarea de informaţii inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice şi
informaţii audio-vizuale pe reţele de
calculatoare şi de comunicare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08423
(151) 20.11.2013
(732) IPC CONSULTING DEFENDER

S.R.L., Str. Cabanei nr. 83, C1,
Camera nr. 1, Jud. Tulcea, ,
BABADAG ROMANIA 

(540)
                    

IPC CONSULTING DEFENDER
(531) Clasificare Viena:010103; 230101;

240115; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08411
(151) 20.11.2013
(732) N E A G O E  G H E O R G H E

CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(540)
MEDICINA NATURISTA TINERETE

FARA BATRANETE  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08424
(151) 20.11.2013
(732) S.C. SERVICII PROFESIONALE

DE SECURITATE S.R.L., Calea
Aurel Vlaicu, bl. Z 20/B, ap. 34, Jud.
Arad, 310206, ARAD ROMANIA 

(540)
                         

SPS SERVICII PROFESIONALE DE
SECURITATE
(591) Culori revendicate:albastru marin,

galben
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 08404
(151) 20.11.2013
(732) S.C. NECESSAIR CONSULTING

S.R.L., Str. Moldoviţa nr. 17, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

fly Romania

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizarea serviciilor de transport de
pasageri; organizarea de călătorii pentru turişti
străini; servicii privind procurarea de bilete de
avion online (agenţii de turism).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08429
(151) 20.11.2013
(732) S.C. TOP GAMES S.R.L., Str.

Ardealului nr. 10, bl. L32, sc. C, ap.
39, judeţul Constanţa, 900162,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
                         

MARIO GRAND POKER CLUB
www.mariopoker.ro

(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu
  
(531) Clasificare Viena:240914; 270507;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.; activitatăţi de bar, jocuri
de noroc şi pariuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08425
(151) 20.11.2013
(732) DUNA ADRIANA, Str. Liviu

Rebreanu, nr. 10, Jud. Alba, , AIUD
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)
                

GEORGIA Candies Cu noi viaţa are gust!

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : m u ş t a r ,
maro-vişiniu, bej

(531) Clasificare Viena:011509; 260118;
260122; 270508; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08412
(151) 20.11.2013
(732) S E C U R I T Y  P A T R O L

PROTECTION, Str. Prevederii nr.
22, bl. G6, sc. A, et. 2, ap. 5, sector 3,
032303, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

SECURITY PATROL PROTECTION

(531) Clasificare Viena:010105; 030701;
260118;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08427
(151) 20.11.2013
(732) S.C. DOLY-COM S.R.L., Str.

Hatman Arbore nr. 6bis, judeţul
Botoşani, 710023, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)
                          

Chef de Gătit

(591) Culori revendicate:galben-auriu, roşu,
alb

(531) Clasificare Viena:010105; 020111;
090110; 260118; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08413
(151) 20.11.2013
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)
                        

VINCON BECIUL DOMNESC GRAND
RESERVE
(531) Clasificare Viena:250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08430
(151) 20.11.2013
(732) S.C. ATRACTIV PROD COM

S.R.L., Str. Dobrici nr. 71A, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

Super Elegant Pucioasa
  
(531) Clasificare Viena:050306; 050521;

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

clase:

24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08431
(151) 20.11.2013
(732) ILISIA EMANUELA - AIDA, Str.

Mioriţei bl. 203, sc. A, et. 2, Judeţul
Arad, , GURAHONŢ ROMANIA 

(540)

THE ROTTERDAM HEIST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08428
(151) 20.11.2013
(732) S.C. MARIO STAR S.R.L., Str.

A m z a c e a  n r . 1 7 ,  9 0 0 2 5 9 ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)
                    

MARIO SALA DE JOCURI
(591) Culori revendicate:roşu, galben, bleu,

bleumarin, portocaliu, verde, alb
(531) Clasificare Viena:010110; 011108;

240914; 270502; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi de bar, jocuri de
noroc şi pariuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08405
(151) 20.11.2013
(732) S.C. SANITO CLEAN S.R.L., Str.

Valea Ialomiţei nr. 6, bl. C10, ap. 118,
sector 6, , 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)

MAX SENSATION
  
(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; suplimente dietetice pentru uz uman
şi pentru animale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08433
(151) 20.11.2013
(732) ISTUDOR ROXANA ELENA, Str.

Crapului nr. 41, sector 2, 022263,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
EMISAR

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; fotografii;
papetărie.
35 Publicitate.
41 Educaţie; divertisment; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08406
(151) 20.11.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                     

PitestiMall

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, mov
  
(531) Clasificare Viena:050503; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08407
(151) 20.11.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                 

Pitesti Mall The Paradise of Shopping
and Fun
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, mov
  
(531) Clasificare Viena:050503; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08408
(151) 20.11.2013
(732) FLASH CONSULT INVEST S.R.L.,

B-dul. Dimitrie Pompei nr. 9 - 9A,
clădirea 16, Demisol, camera 4, sector
2, 020335, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                   

Pitesti Mall

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, mov
  
(531) Clasificare Viena:050503; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv servicii de administrare de
imobile, servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi financiare).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08414
(151) 20.11.2013
(732) W I L S T O N E  H O L D I N G S

LIMITED, Str. Lambousa nr. 1, 1095,
NICOSIA CIPRU 

(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)
                            

ALEXANDRION CLASSIC
COLLECTION

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
maro, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:020122; 020322;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08415
(151) 20.11.2013
(732) W I L S T O N E  H O L D I N G S

LIMITED, Str. Lambousa nr. 1, 1095,
NICOSIA CIPRU 

(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)
                                 

ALEXANDRION

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
maro, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:190701; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08416
(151) 20.11.2013
(732) IONICA DUMITRU LIVIU, B-dul

Eroilor nr. 39A, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)
                   

Supermarket Jam

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08417
(151) 20.11.2013
(732) S.C. MONTAIN SECURITY S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 299, bl. A, sc. A, et.
3, ap. 24, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                         

MONTAIN SECURITY
(591) Culori revendicate:bleu, alb, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:030404; 060102;

230101; 260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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 08418
(151) 20.11.2013
(732) BUCINSCHI MIHAELA, Str. Luica

nr. 35A, bl. IV/1A, sc.1, et, 2, ap.13,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAIET MOZAIC
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08434
(151) 20.11.2013
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Ai cumpărat, ai decolat!

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

9 Publicaţii electronice, CD-ROM-uri, baze de
date de calculator, casete, discuri, dischete,
toate cu privire la servicii bancare, financiare,
de investiţii şi de asigurare; software de
calculator utilizat în servicii pentru clienţi în
industria financiară; software de calculator
care permite accesul la informaţii referitoare
la un cont de client într-o instituţie financiară
şi pentru plăţi directe din şi în contul unui
client; carduri codificate; carduri de
tranzacţionare codificate şi magnetice; carduri
de credit şi de debit, carduri codificate şi
magnetice pentru utilizare în legătură cu
transferul electronic de fonduri şi, în general,
pentru tranzacţiile financiare.
35 Servicii de consiliere cu privire la
tranzacţii şi probleme economice; servicii de
consultanţă în domeniul fiscal; analiza
costurilor; administrarea afacerilor şi servicii
de asistenţă economică; programare
corporativă; servicii de management al
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
asistenţă pentru probleme de afaceri
administrative; activităţi de cercetare şi
inspectare afaceri; managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor; realizare design de
proiect cu privire la probleme de afaceri;
servicii de restructurare a întreprinderilor;
servicii de contabilitate; pregătirea de estimări
de impozite; pregătirea şi completarea
declaraţiilor de venituri; furnizarea de
informaţii pentru aspecte legate de fiscalitate;
servicii de consultanţă fiscală şi de
planificare; consultanţă în afaceri şi servicii de
consiliere în domeniul afacerilor; furnizarea
de informaţii cu privire la probleme de
contabilitate; furnizarea de extrase de cont;
servicii de procesare de date; servicii de
înregistrare electronică; servicii de
contabilitate şi administrare de baze; servicii
de evaluare comercială; organizarea,
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funcţionarea şi supravegherea de scheme de
stimulare a utilizării de carduri de credit,
carduri pentru tranzacţii, carduri de numerar,
carduri de certificare de cecuri; carduri de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii; furnizarea de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice pe teme economice şi
financiare în scopuri de afaceri; stocare
electronică şi recuperare de date şi documente,
înregistrarea şi stocarea de baze de date cu
formulare pentru informaţii; prezentarea de
produse bancare în mediile de comunicare;
demonstraţii cu produse bancare; distribuirea
de materiale publicitare.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de
investiţii; servicii de consultanţă cu privire Ia
probleme bancare, financiare, economice şi
legate de investiţii; gestionare de trusturi şi
fonduri; servicii de seifuri şi depozitare în
siguranţă; organizare, management şi
reglementare de probleme bancare şi
financiare; furnizare de conturi de depozit,
conturi de economii şi conturi de investiţii;
brokeraj de asigurări; asigurări de viaţă;
servicii de estimare şi evaluare de daune;
servicii de management de rezerve de
numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în

numele terţilor; servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
închiriere de spaţii; încasări de chirii;
intermediere pentru şi furnizare de asigurări
pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi scheme
şi sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora; administrare de imobile
şi afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii; acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani; ordine
de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
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participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii de
brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare
în valori mobiliare; servicii de protecţie;
servicii de planuri de dividende personale;
servicii fiscale; servicii de consiliere,
cercetare şi raportare cu privire la planificarea
şi investiţia financiară şi imobiliară; servicii
de management al investiţiilor si management
financiar; administrare de active şi portofolii;
furnizare de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii; servicii de reprezentare în
domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a
titlurilor de valoare; servicii de depozite în
case de bani; depozitare de bunuri de valoare;
servicii pentru eliberarea cardurilor de credit,
cardurilor de tranzacţii, cardurilor de numerar,
cardurilor de certificare de cecuri, cardurilor
de plată şi carduri de debit; servicii referitoare
la carduri de credit, carduri de tranzacţii,
carduri de numerar, carduri de certificare de
cecuri, carduri de plată şi carduri de debit;
servicii de înregistrare pentru carduri de
credit, carduri de tranzacţii, carduri de
numerar, carduri de certificare de cecuri,
carduri de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii; servicii

pentru înlocuirea cardurilor şi numerarului;
închiriere, oferire spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
sus menţionate; servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice şi
cartelelor cu cip; procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
de plăţi; furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele intemţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08435
(151) 20.11.2013
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Shop & Travel

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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9 Publicaţii electronice, CD-ROM-uri, baze de
date de calculator, casete, discuri, dischete,
toate cu privire la servicii bancare, financiare,
de investiţii şi de asigurare; software de
calculator utilizat în servicii pentru clienţi în
industria financiară; software de calculator
care permite accesul la informaţii referitoare
la un cont de client într-o instituţie financiară
şi pentru plăţi directe din şi în contul unui
client; carduri codificate; carduri de
tranzacţionare codificate şi magnetice; carduri
de credit şi de debit, carduri codificate şi
magnetice pentru utilizare în legătură cu
transferul electronic de fonduri şi, în general,
pentru tranzacţiile financiare.
35 Servicii de consiliere cu privire la
tranzacţii şi probleme economice; servicii de
consultanţă în domeniul fiscal; analiza
costurilor; administrarea afacerilor şi servicii
de asistenţă economică; programare
corporativă; servicii de management al
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
asistenţă pentru probleme de afaceri
administrative; activităţi de cercetare şi
inspectare afaceri; managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor; realizare design de
proiect cu privire la probleme de afaceri;
servicii de restructurare a întreprinderilor;
servicii de contabilitate; pregătirea de estimări
de impozite; pregătirea şi completarea
declaraţiilor de venituri; furnizarea de
informaţii pentru aspecte legate de fiscalitate;
servicii de consultanţă fiscală şi de
planificare; consultanţă în afaceri şi servicii de
consiliere în domeniul afacerilor; furnizarea
de informaţii cu privire la probleme de
contabilitate; furnizarea de extrase de cont;
servicii de procesare de date; servicii de
înregistrare electronică; servicii de
contabilitate şi administrare de baze; servicii
de evaluare comercială; organizarea,

funcţionarea şi supravegherea de scheme de
stimulare a utilizării de carduri de credit,
carduri pentru tranzacţii, carduri de numerar,
carduri de certificare de cecuri; carduri de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii; furnizarea de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice pe teme economice şi
financiare în scopuri de afaceri; stocare
electronică şi recuperare de date şi documente,
înregistrarea şi stocarea de baze de date cu
formulare pentru informaţii; prezentarea de
produse bancare în mediile de comunicare;
demonstraţii cu produse bancare; distribuirea
de materiale publicitare.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de
investiţii; servicii de consultanţă cu privire Ia
probleme bancare, financiare, economice şi
legate de investiţii; gestionare de trusturi şi
fonduri; servicii de seifuri şi depozitare în
siguranţă; organizare, management şi
reglementare de probleme bancare şi
financiare; furnizare de conturi de depozit,
conturi de economii şi conturi de investiţii;
brokeraj de asigurări; asigurări de viaţă;
servicii de estimare şi evaluare de daune;
servicii de management de rezerve de
numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în
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numele terţilor; servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
închiriere de spaţii; încasări de chirii;
intermediere pentru şi furnizare de asigurări
pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi scheme
şi sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora; administrare de imobile
şi afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii; acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani; ordine
de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a

participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii de
brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare
în valori mobiliare; servicii de protecţie;
servicii de planuri de dividende personale;
servicii fiscale; servicii de consiliere,
cercetare şi raportare cu privire la planificarea
şi investiţia financiară şi imobiliară; servicii
de management al investiţiilor si management
financiar; administrare de active şi portofolii;
furnizare de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii; servicii de reprezentare în
domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a
titlurilor de valoare; servicii de depozite în
case de bani; depozitare de bunuri de valoare;
servicii pentru eliberarea cardurilor de credit,
cardurilor de tranzacţii, cardurilor de numerar,
cardurilor de certificare de cecuri, cardurilor
de plată şi carduri de debit; servicii referitoare
la carduri de credit, carduri de tranzacţii,
carduri de numerar, carduri de certificare de
cecuri, carduri de plată şi carduri de debit;
servicii de înregistrare pentru carduri de
credit, carduri de tranzacţii, carduri de
numerar, carduri de certificare de cecuri,
carduri de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii; servicii
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pentru înlocuirea cardurilor şi numerarului;
închiriere, oferire spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
sus menţionate; servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice şi
cartelelor cu cip; procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
de plăţi; furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele intemţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08436
(151) 20.11.2013
(732) S.C. SPEED TEAM S.R.L., Str.

Bucureşti nr. 19, birou 4, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                 

SPEED TEAM

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:030716; 260118;

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

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie pentru bunuri
şi indivizi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08437
(151) 20.11.2013
(732) SERPICO TRADING S.R.L., Str.

Drumul Odăii nr. 26C, Jud. Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

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

(540)
                      

AVA
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Peşte; peşte conservat, peşte sărat;
conserve de peşte, file de peşte, icre de peşte
procesate, pateuri de peşte, alimente
refrigerate din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08438
(151) 20.11.2013
(732) S.C. ROMANIAN BUSINESS

CONSULT S.R.L., Splaiul Unirii
Tronson 3 Dreapta nr. 8, bl. B4, Parter
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)                 

blink
(591) Culori revendicate:albastru închis,

albastru deschis, verde, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
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 08402
(151) 20.11.2013
(732) S.C. SEGMOT & ETY INVEST

2010 S.R.L., Sat Argeşelu, nr. 485,
cam. 1, judeţul Argeş, , COMUNA
MĂRĂCINENI ROMANIA 

(540)

ROMLAG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Piese şi accesorii pentru autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜



      E R A T Ă

Dintr-o eroare materială depozitul M 2013 07642 a
fost publicat cu data greşită, data corectă a depozitului 
este 25.10.2013.


