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Cereri M|rci publicate în data de 28.01.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

00144
21.01.2013 ILIES RAMON DECEBAL PROXIMA TAPES

2 M 2013
00289

21.01.2013 POPA IOAN SALAM PREMIUM

3 M 2013
00290

21.01.2013 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

INTERPHARMA

4 M 2013
00291

21.01.2013 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

E-PHARMA

5 M 2013
00292

21.01.2013 S.C. ECOFARMACIA
NETWORK S.R.L.

4PHARMA

6 M 2013
00293

21.01.2013 S.C. TOP PLAST S.R.L. TOP PLAST

7 M 2013
00294

21.01.2013 S.C. GRAND MOULIN S.R.L. GRAND MOULIN

8 M 2013
00295

21.01.2013 S.C. THE ROMPETROL GROUP
CORPORATE CENTER S.R.L.

OIL CRAFT

9 M 2013
00296

21.01.2013 S.C. TOPSTATE INVEST S.R.L. winner

10 M 2013
00297

21.01.2013 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. OZZY

11 M 2013
00298

21.01.2013 S.C. ELLA TRAVELAND S.R.L. ELLA Congress & Events

12 M 2013
00299

21.01.2013 S.C. WEBECOM S.R.L. WEBESHOP

13 M 2013
00300

21.01.2013 S.C. INTERNET CORP S.R.L. CASHOUT

14 M 2013
00301

21.01.2013 NOVARTIS AG PERSEDON

15 M 2013
00302

21.01.2013 NOVARTIS AG PERSEOLA

16 M 2013
00303

21.01.2013 DRAGOMIR DANA-MIHAELA moon by Dana Rogoz

17 M 2013
00304

21.01.2013 S.C. CARSIUM INVEST S.R.L. SAGARIS

18 M 2013
00305

21.01.2013 TUR CENTO TRANS S.R.L. CENTOTRANS Transport Intern Õi
InternaÛional de Persoane
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19 M 2013
00306

21.01.2013 S.C. IMPECADIUM GROUP
S.R.L.

IMPECADIUM GROUP

20 M 2013
00307

21.01.2013 ALEXA LIVIU DORU ALIN MIÔCAREA ARDELENILOR

21 M 2013
00308

21.01.2013 S.C. CALL MANIA S.R.L. nani bun

22 M 2013
00309

21.01.2013 S.C. CALL MANIA S.R.L. SECSO FORTE

23 M 2013
00310

21.01.2013 FILIP ION MARIN Popasul TRANSILVANIA

24 M 2013
00311

21.01.2013 S.C. ACDD ART CONSTRUCT
DEVELOPMENT & DESIGN
S.R.L.

CONSULT POOLS A.C.D.D.

25 M 2013
00312

21.01.2013 S.C. ALIDEN CONCEPT S.R.L. BRIMA

26 M 2013
00313

21.01.2013 S.C. FARMACLASS INDUSTRY
S.R.L.

Venostim

27 M 2013
00314

21.01.2013 S.C. FARMACLASS INDUSTRY
S.R.L.

Salidol

28 M 2013
00315

21.01.2013 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

Pop Up Cinema

29 M 2013
00316

21.01.2013 TUDOR CONSTANTINESCU
COSMINA GEORGIANA

QUEEN BOUTIQUE

30 M 2013
00317

21.01.2013 S{NDULESCU GEORGE
MARIUS

PARTIDUL ROMÂN STÂNGA
RADICAL{ - P.R.S.R.

31 M 2013
00318

21.01.2013 S.C. SRAC BIO S.R.L. SRAC BIO

32 M 2013
00319

21.01.2013 S.C. GINGER DRINKS S.R.L. Puszta

33 M 2013
00320

21.01.2013 APETREI CLAUDIU INFOCAINI

34 M 2013
00321

21.01.2013 SOCIETATEA CIVILA
PROFESIONALA DE
EXECUTORI JUDECATORESTI
DOBRA, COSOREANU &
ASOCIATII

DC DOBRA, COSOREANU &
ASOCIATII SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA DE EXECUTORI
JUDECATORESTI

35 M 2013
00322

21.01.2013 INDUSTRIAL DE VALVULAS,
S.A. DE C.V.,

W WALWORTH

36 M 2013
00323

21.01.2013 INDUSTRIAL DE VALVULAS,
S.A. DE C.V.,

WALWORTH
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37 M 2013
00324

21.01.2013 SEARA ALIMENTOS LTDA. SEARA

38 M 2013
00325

21.01.2013 DEXTRA ASIA Co., Ltd. BARTEC

39 M 2013
00326

21.01.2013 CHINTOI CRISTINA AA MORFOSE

40 M 2013
00327

21.01.2013 CIOACA FLORIN - DANIEL TRADERION

41 M 2013
00328

21.01.2013 CIOACA FLORIN - DANIEL THE GAME YOU CAN PUT ON
YOUR RESUME
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(210) M 2013 00144
(151) 21.01.2013
(732) ILIES RAMON DECEBAL, Str.

Poet Grigore Alexandrescu, nr. 14, ap.
7, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)
             

PROXIMA TAPES

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
16 Folii cu bule de aer, folii din material
plastic, pentru ambalare sau condiţionarea
mărfurilor; folii termocontractibile; PE; folii
poliolefine, folii strech; benzi adezive pentru
papetărie sau menaj; benzi de hârtie; benzi
desenate, tipografice; benzi elastice pentru
birou; produse confecţionate din benzi
adezive; benzi de legare PP sau PE; carton,
colţare de carton.
22 Benzi de legat nemetalice.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 16 şi 22 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lucrări de birou; publicitate inclusiv
prin pagină web.
38 Activităţi de transmitere prin internet
(comunicare, transmitere de mesaje).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00289
(151) 21.01.2013
(732) POPA IOAN, Str. Gheorghe Bariţiu

nr. 40, Judeţul Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

SALAM PREMIUM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne; preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00290
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
judeţul 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)

INTERPHARMA
  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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,
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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
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 00299
(151) 21.01.2013
(732) S.C. WEBECOM S.R.L., Str. Roşia

Montană nr. 6, sc. B, et. 2, ap. 71,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WEBESHOP

  
(531) Clasificare Viena:180125; 260409;

260416; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
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calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00310
(151) 21.01.2013
(732) FILIP ION MARIN, Aleea Ineu nr.

2, sc. A, ap. 14, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420112, BISTRIŢA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)
                  

Popasul TRANSILVANIA

  
(531) Clasificare Viena:030414; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00300
(151) 21.01.2013
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

CASHOUT

(591) Culori revendicate:negru, albastru, roz

  
(531) Clasificare Viena:030418; 030424;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00301
(151) 21.01.2013
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PERSEDON
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice; preparate sanitare
pentru uz medical; substanţe şi alimente
dietetice pentru uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice de uz uman;
plasturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00311
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ACDD ART CONSTRUCT

DEVELOPMENT & DESIGN
S.R.L., Bd. Alexandru Obregia nr. 28
A, bl. II31, sc. A, ap. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

CONSULT POOLS A.C.D.D.

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
 
(531) Clasificare Viena:011524; 260118;

260201; 290112;  

(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.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00291
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
judeţul 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)

E-PHARMA

  
(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.
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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,
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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
21.01.2013

9

(210) M 2013 00302
(151) 21.01.2013
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

PERSEOLA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice; preparate sanitare
pentru uz medical; substanţe şi alimente
dietetice pentru uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice de uz uman;
plasturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00312
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ALIDEN CONCEPT S.R.L.,

Calea Reşiţa D nr. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

BRIMA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00303
(151) 21.01.2013
(732) DRAGOMIR DANA-MIHAELA,

Str. Alexandru Donici nr. 38, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

moon by Dana Rogoz

 
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00313
(151) 21.01.2013
(732) S.C. FARMACLASS INDUSTRY

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr.50,
sector 2, 020148, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Venostim
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
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pentru copii mici; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00292
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ECOFARMACIA NETWORK

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
jude ţul 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)

4PHARMA
  
(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.
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.

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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,
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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
21.01.2013

11

(210) M 2013 00314
(151) 21.01.2013
(732) S.C. FARMACLASS INDUSTRY

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr.50,
sector 2, 020148, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Salidol
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru copii mici; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00304
(151) 21.01.2013
(732) S.C. CARSIUM INVEST S.R.L., Str.

Brateş nr. 5, ap. 6, Jud. Cluj, 400566,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

SAGARIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; servicii de campanii de
promovare pentru afaceri.
40 Tipărirea de reclame pentru promovare
realizate pe bunurile altora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00315
(151) 21.01.2013
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Pop Up Cinema
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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 00293
(151) 21.01.2013
(732) S.C. TOP PLAST S.R.L., Str.

Cireşului nr. 50, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

TOP PLAST
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(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00305
(151) 21.01.2013
(732) TUR CENTO TRANS S.R.L., Sat

Badacin, 8A, Jud. Sălaj, 457266,
COMUNA PERICEI ROMANIA 

(540)
                 

CENTOTRANS Transport Intern şi
Internaţional de Persoane

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde

 (531) Clasificare Viena:030716; 270507;
270515; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
autovehiculelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport intern şi internaţional de mărfuri
şi persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00316
(151) 21.01.2013
(732) TUDOR CONSTANTINESCU

COSMINA GEORGIANA, Str.
Drum Sarmas nr. 76F, sector 1, ,
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)

QUEEN BOUTIQUE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora
materiale, produse din sauplacate cu metale
preţioase care nu sunt cuprinse în alte clase;
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00317
(151) 21.01.2013
(732) SĂN D U L E S C U  G E O R G E

MARIUS, Str. Izvorul Rece nr. 12, et.
1, ap. 1, sector 4, , 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)

PARTIDUL ROMÂN STÂNGA
RADICALĂ - P.R.S.R.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00294
(151) 21.01.2013
(732) S.C. GRAND MOULIN S.R.L., Str.

Rudeni nr. 76, Judeţul Ilfov, ,
RUDENI ROMANIA 

(540)
              

GRAND MOULIN

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 187
C), galben (pantone 1235 C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 070113;

260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00318
(151) 21.01.2013
(732) S.C. SRAC BIO S.R.L., Str. Theodor

Burada nr. 6, sector 1, 010215,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

SRAC BIO

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;

290113;  
(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; servicii
oferite de ingineri care efectuează: evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţific şi tehnologic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00319
(151) 21.01.2013
(732) S.C. GINGER DRINKS S.R.L., Şos.

Borşului nr. 38/f, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
                 

Puszta

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00320
(151) 21.01.2013
(732) APETREI CLAUDIU, Str. Apelor nr.

4, bl. P7, sc. B, ap. 3, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

INFOCAINI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00306
(151) 21.01.2013
(732) S.C. IMPECADIUM GROUP

S.R.L., Str. Victoriei nr. 47, ap. 40,
Jud. Maramureş, 430072, BAIA
MARE ROMANIA 

(540)
                     

IMPECADIUM GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
37 Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00295
(151) 21.01.2013
(732) S.C. THE ROMPETROL GROUP

CORPORATE CENTER S.R.L.,
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, et. 5, camera 2,
sector 1, 013702, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

OIL CRAFT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), galben (pantone 7409 C), galben
(pantone 121 C), olive (pantone 456
C), negru (pantone hexachrome black
C), negru (pantone black 7C), gri
(pantone cool gray 7C), gri (pantone
cool gray 2C), gri (pantone 7541 C)

  
(531) Clasificare Viena:150101; 260418;

270503; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Distribuitoare automate.
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,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare; programe jocuri pe
calculator; programe (jocuri pe calculator);
casete jocuri pe calculator.
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; servicii de joc oferite
on-line printr-o reţea de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00296
(151) 21.01.2013
(732) S.C. TOPSTATE INVEST S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 16, sector 1,
010572, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

winner

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

clase:

41 Furnizarea instalaţiilor de casino ( jocuri de
noroc ); servicii de club (amuzament sau
educaţie); jocuri de noroc; servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată;
jocuri de loterii; cluburi de noapte; operarea
de loterii.
43 Servicii de bar; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00307
(151) 21.01.2013
(732) ALEXA LIVIU DORU ALIN, Str.

Ion Meşter nr. 10, sc. 2, ap. 36, judeţul
Cluj, 400650, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)
               

MIŞCAREA ARDELENILOR

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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
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articole de birou (cu excepţia mobilelori);
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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţie mărfuri; organizarea de călătorii.
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 00297
(151) 21.01.2013
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

OZZY
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00308
(151) 21.01.2013
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)
                   

nani bun

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(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;
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materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00309
(151) 21.01.2013
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)
                  

SECSO FORTE

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260116;

270501; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00298
(151) 21.01.2013
(732) S.C. ELLA TRAVELAND S.R.L.,

Str. Constantin Noica nr. 134, sector 6,
060055, BUCUREŞTI 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)
                

ELLA Congress & Events

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:050103; 050116;

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

clase:
41 Organizarea şi conducerea de colocvii,
concerte, conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane; servicii de planificare a
recepţiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00321
(151) 21.01.2013
(732) S O C I E T A T E A  C I V I L A

P R O F E S I O N A L A  D E
EXECUTORI JUDECATORESTI
DOBRA,  COSOREANU &
ASOCIATII, Str. Clucerul Udricani
nr. 18, et. 2 şi 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)
                  

DC DOBRA, COSOREANU &
ASOCIATII SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA DE EXECUTORI
JUDECATORESTI

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii; papetărie; articole de birou,
material didactic sau pentru învăţământ. 
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 00322
(151) 21.01.2013
(732) INDUSTRIAL DE VALVULAS,

S.A. DE C.V.,, Avenida de la
Industria, Lote 16, Fraccionamiento
Industrial El Trebol, Estado de
Mexico, 54600, Tepotzotlan MEXIC

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)
                   

W WALWORTH

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri; inculzând
valve metalice manuale şi armături metalice
pentru conducte destinate lichidelor. 
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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00323
(151) 21.01.2013
(732) INDUSTRIAL DE VALVULAS,

S.A. DE C.V.,, Avenida de la
Industria, Lote 16, Fraccionamiento
Industrial El Trebol, Estado de
Mexico, 54600, Tepotzotlan MEXIC

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

WALWORTH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri; inculzând
valve metalice manuale şi armături metalice
pentru conducte destinate lichidelor. 
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 00324
(151) 21.01.2013
(732) SEARA ALIMENTOS LTDA., Av.

Chedid Jafet, 222 - Bloco A, 2o.
Andar - Sala 1 Vila Olimpia,,
04551-065, Sao Paulo BRAZILIA SP

(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 BUCURESTI

(540)

SEARA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00325
(151) 21.01.2013
(732) DEXTRA ASIA Co., Ltd., 247

Sarasin Road, Lumpini, Pathumwan,
10330, Bangkok THAILANDA 

(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 BUCURESTI

(540)

BARTEC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Cuplaje metalice pentru clădiri şi
construcţii, materiale forjate pentru
construcţii, dispozitive de cuplare, eclise
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mecanice, ancore de capăt pentru bare de
întărire din oţel, bare cu întărire cu cap,
ancorări mecanice, elemente de cuplare pentru
construcţii, bare filetate, cuplaje filetate,
produse filetate din metal, conectoare pentru
armarea cu oţel a construcţiei din ciment, bare
de tensionare şi de ancorare, tiranţi şi bare
tensionate, bare pentru ancorarea în rocă şi
pământ, tiranţi din metal pentru lucrări
maritime.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00326
(151) 21.01.2013
(732) CHINTOI CRISTINA, Str. Gării de

Nord nr. 6-8, bl.A, sc.A, et.2, ap. 12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

 (540)

AA MORFOSE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00327
(151) 21.01.2013
(732) CIOACA FLORIN - DANIEL, Str.

Theodor D. Sperantia nr. 137, bl. 84,
et. 4, ap. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRADERION

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

9 Software pentru computere.
38 Comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de afişare electronică, de buletine
electronice; difuzarea de programe
educaţionale şi de instruire on-line.
41 Servicii de furnizarea de jocuri on-line
pornind de la reţea de calculatoare;
organizarea de competiţii sau concursuri
educaţionale şi de instruire.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00328
(151) 21.01.2013
(732) CIOACA FLORIN - DANIEL, Str.

Theodor D. Sperantia nr. 137, bl. 84,
et. 4, ap. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE GAME YOU CAN PUT ON YOUR
RESUME
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Servicii de furnizarea de jocuri on-line
pornind de la reţea de calculatoare;
organizarea de competiţii sau concursuri
educaţionale şi de instruire.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor şi a

programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


