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Publicate în 28.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08273
21.11.2013 LEVENTER MIHAELA VIOLETA Dr LEVENTER CENTRE

2 M 2013
08439

21.11.2013 H{R{BOR MIHAI CRISTIAN ExcelenÛa în training

3 M 2013
08440

21.11.2013 H{R{BOR LUMINIÚA ÎnvaÛ| de la profesioniÕti

4 M 2013
08441

21.11.2013 S.C. RAW VEGAN FOODS
S.R.L.

CANTINE VERTE RAW VEGAN
FOOD.TO GO

5 M 2013
08442

21.11.2013 S.C. FLAVIPET S.R.L. farmacia unica

6 M 2013
08443

21.11.2013 S.C. CALITAKROPOLIS S.R.L. Calitakropolis

7 M 2013
08444

21.11.2013 ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA

VALOAREA ORIUNDE ESTE EA

8 M 2013
08445

21.11.2013 MORGAN & WEBER KUXA studio

9 M 2013
08446

21.11.2013 CONDREA DIANA PFA Uncover Romania

10 M 2013
08447

21.11.2013 DRAGNEA VALENTIN
DAL CORSO PHILIP

VITAMIA

11 M 2013
08448

21.11.2013 S.C. JACOB POP S.R.L. J POP

12 M 2013
08449

21.11.2013 CHIRU FLORIN handyman

13 M 2013
08450

21.11.2013 DRAGOMIR ION-COSMIN TotalMedia PROD Your Image
Support Since 2003

14 M 2013
08451

21.11.2013 S.C. COFETARIA BRISTENA
S.R.L.

aura din roadele naturii

15 M 2013
08452

21.11.2013 S.C. RomVentures S.R.L. Beaconess

16 M 2013
08453

21.11.2013 S.C. SPORTMARK
INTERNATIONAL S.R.L.

pepper

17 M 2013
08455

21.11.2013 GAVRIL DORU MASTERLEAD

18 M 2013
08456

21.11.2013 S.C. PROFESSIONAL
SOLUTIONS EXIM S.R.L.

PURSUIT OF EXCELLENCE
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19 M 2013
08457

21.11.2013 S.C. PROFESSIONAL
SOLUTIONS EXIM S.R.L.

THE HEALTH CONNECTION

20 M 2013
08458

21.11.2013 NIÚ{ V. LAURENÚIU MARIAN
ÎNTREPRINDERE FAMILIAL{

MARANTZ STUDIO FOTO VIDEO
SONORIZARI

21 M 2013
08459

21.11.2013 S.C. IHY IZOLI S.R.L. Aysha

22 M 2013
08460

21.11.2013 S.C. MERA COM
INTERNATIONAL S.R.L.

TECTONIC

23 M 2013
08461

21.11.2013 S.C. ECOPLANT S.R.L. ECOFERT

24 M 2013
08462

21.11.2013 COCOS CECILIA
CARBUNARU JEAN DANUT

CETATEAN EUROPEAN

25 M 2013
08463

21.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

Pitesti Mall Paradisul Cump|r|turilor
Õi al DistracÛiei!

26 M 2013
08464

21.11.2013 FLASH CONSULT INVEST
S.R.L.

PiteÕti Mall Paradisul Cump|r|turilor
Õi al DistracÛiei!

27 M 2013
08465

21.11.2013 S.C. CRISALIY PARTNERS
GUARD S.R.L.

CRISALIY PARTNERS GUARD

28 M 2013
08466

21.11.2013 BLANARU LAURENTIU EUGEN Princess Sophia BY KAFFA TEA

29 M 2013
08467

21.11.2013 S.C. FERMA ZOOTEHNICA
S.R.L.

Mara-Muuu Fabricat de Ferma
Zootehnica S.R.L.

30 M 2013
08468

21.11.2013 GRANCEA MARIUS STUDIO C the place 4U2B

31 M 2013
08470

21.11.2013 S.C. AC HELCOR S.R.L. HELENA HERBAMEDICA

32 M 2013
08471

21.11.2013 S.C. AC HELCOR S.R.L. HERBAMEDICA

33 M 2013
08472

21.11.2013 S.C. PRINTESA MEA IMPEX
S.R.L.

CLUB & CASINO PRINCESS

34 M 2013
08473

21.11.2013 CRISTEA LUIGINO PAUZA MARE

35 M 2013
08474

21.11.2013 ROGOJINA NICOLETA ELENA AGENTIA DE INFORMATII

36 M 2013
08475

21.11.2013 S.C. ECO COPY&PRINT S.R.L. ECO REFILL MACHINES Prima
Optima Extra Senso

37 M 2013
08476

21.11.2013 SAVASTRE ANDREEA
CATALINA

CASUTA CU PITICI MARI SI MICI
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38 M 2013
08477

21.11.2013 S.C. ZHEJIANG AIKE IMPORT
& EXPORT CO FILIALA
BUCUREÔTI S.R.L.

JOSUN

39 M 2013
08478

21.11.2013 BACIU ANDREEA SIMONA J JADE

40 M 2013
08479

21.11.2013 SAMSONESCU PAUL ARTHITECTURAL

41 M 2013
08480

21.11.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. HUATAI

42 M 2013
08481

21.11.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. KASUNG

43 M 2013
08482

21.11.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. ENT

44 M 2013
08483

21.11.2013 DUMITRESCU STEFAN
CRISTIAN

pizzafizza probabil cea mai bun|
pizza



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 21.11.2013

4

(210) M 2013 08273
(151) 21.11.2013
(732) L E V E N T E R  M I H A E L A

VIOLETA, Şos. Gheorghe Ionescu
Siseşti nr. 72 D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr LEVENTER CENTRE

(591) Culori revendicate:mov (pantone
262C), turcoise (pantone 3258C)

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;

290112;  
(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; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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 08453
(151) 21.11.2013
(732) S . C .  S P O R T M A R K

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Cara
Anghel nr. 5, bl. C58, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

pepper

(591) Culori revendicate:negru, gri, bej,
maro

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 21.11.2013

5

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08464
(151) 21.11.2013
(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)

Piteşti Mall Paradisul Cumpărăturilor şi
al Distracţiei!

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

270508; 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 08455
(151) 21.11.2013
(732) GAVRIL DORU, Calea Ferentari nr.

20, bl. 126, sc. A, et. 5, ap. 17, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

MASTERLEAD
  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08474
(151) 21.11.2013
(732) ROGOJINA NICOLETA ELENA,

Str. Fagului nr. 6, bl. 11B, sc. 2, ap.
28, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

AGENTIA DE INFORMATII
  
(531) Clasificare Viena:010512; 270508;  
(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.
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 08465
(151) 21.11.2013
(732) S.C. CRISALIY PARTNERS

G U A R D  S . R . L . ,  C a l e a
Caransebeşului nr. 18, sc. 4, ap. 3, et.
1, judeţul Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

CRISALIY PARTNERS GUARD
 
(531) Clasificare Viena:040504; 040514;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 21.11.2013

7

(210) M 2013 08466
(151) 21.11.2013
(732) BLANARU LAURENTIU EUGEN,

Str. Matei Basarab nr. 90, bl. L118A,
sc. 1, ap. 23, sector 3, 030675,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Princess Sophia BY KAFFA TEA

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(Pantone 871)

  
(531) Clasificare Viena:110314; 270507;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08444
(151) 21.11.2013
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

EVALUATORILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA, Str. Scărlătescu nr.
7, sector 1, 011158, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VALOAREA ORIUNDE ESTE EA

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

9 CD-ROM, caste video şi magnetice,
dischete magnetice.
16 Cărţi, reviste, publicaţii, alte tipărituri.
35 Servicii de publicitate şi afaceri.
36 Servicii de asigurări şi finanţe.
38 Servicii de comunicaţii.
40 Servicii de prelucrare de materiale.
41 Servicii de educaţie şi recreere; organizare
de conferinţe şi manifestări ştiinţifice.
42 Elaborare de studii şi lucrări de cercetare,
emitere de avize consultative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08475
(151) 21.11.2013
(732) S.C. ECO COPY&PRINT S.R.L.,

Str. Siderurgiştilor nr. 31, bl. SD5A2,
ap. 1, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

ECO REFILL MACHINES Prima
Optima Extra Senso
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08457
(151) 21.11.2013
(732) S . C .  P R O F E S S I O N A L

SOLUTIONS EXIM S.R.L., Aleea
Barajul Lotru nr. 4, bl. N6, sc. A,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE HEALTH CONNECTION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea

dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08439
(151) 21.11.2013
(732) HĂRĂBOR MIHAI CRISTIAN, Str.

Aleea Fizicenilor nr. 19, bl. 2B, sc. B,
et. 3, ap. 75, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Excelenţa în training
 
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, pentru
educaţie/învăţământ, în special materiale sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
tipărite pentru instruire.
38 Telecomunicaţii, în special telecomunicaţii
de informaţii (inclusiv pagini web), publicitate
electronică (telecomunicaţii) şi trimitere de
mesaje prin intermediul unui site web.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08476
(151) 21.11.2013
(732) S A V A S T R E  A N D R E E A

CATALINA, Str. Splaiul Unirii nr.
39, bl. M12, sc. 2, ap.42, sector 3,
030125, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASUTA CU PITICI MARI SI MICI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08458
(151) 21.11.2013
(732) NIŢĂ V. LAURENŢIU MARIAN

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,
Str. Luca Ion nr. 5, sc. A, et. 1, ap. 6,
Judeţul Bacău, 600062, BACĂU
ROMANIA 

(540)

MARANTZ STUDIO FOTO VIDEO
SONORIZARI
  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; benzi video; închiriere accesorii
cinematografice; servicii de cluburi;
organizare de concursuri şi spectacole;
informaţii în materie de divertisment;
divertisment radiofonic şi televizat; montaje
de programe radiofonice şi de televiziune;
producţie de filme; producţie de filme pe
benzi video; prezentare de spectacole live;
servicii de studiouri de înregistrare; reportaje
fotografice; fotografie; închiriere de aparate
audio; închiriere de aparatură de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune; închirierea de camere video;
înregistrare pe benzi video şi filmare;
instruire; montaj de program radiofonie şi de
televiziune; montaj benzi video; organizarea
de baluri; organizare de concursuri de educaţie
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şi divertisment; organizare de spectacole;
planificare de recepţii; postsincronizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08446
(151) 21.11.2013
(732) CONDREA DIANA PFA, Str.

Progresului nr. 6, judeţul Vaslui,
730040, VASLUI ROMANIA 

(540)

Uncover Romania
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii privind organizarea de călătorii,
organizarea de croaziere, de călătorii;
închirieri autovehicule şi tarnsport, transport
cu autobuzul; activităţi turistice; servicii de
rezervare, transport şi însoţire a turiştilor.
41 Servicii privind organizarea de activităţi
educaţionale, culturale şi sportive; parcuri
amuzament; organizarea de conferinţe,
congrese, traininguri şi alte evenimente;
publicarea de cărţi; organizarea de competiţii;
servicii pentru tabere; servicii de educaţie şi
divertisment; programe tv; scrierea şi
publicarea de texte altele decât publicitate;
publicarea de cărţi electronice şi jurnale
online; producţie de filme.
43 Servicii de alimentaţie publică şi de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08467
(151) 21.11.2013
(732) S.C. FERMA ZOOTEHNICA

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 5, Jud.
Maramureş, 430015, BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

Mara-Muuu Fabricat de Ferma
Zootehnica S.R.L.

(591) Culori revendicate:bordo, roşu, alb,
verde, maro, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 060102;

090110; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne; extracte şi preparate din carne.
31 Animale vii, cum ar fi bovine, porcine,
ovine şi păsări.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08477
(151) 21.11.2013
(732) S.C. ZHEJIANG AIKE IMPORT &

E X P O R T  C O  F I L I A L A
BUCUREŞTI S.R.L., Calea Victoriei
nr. 202, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOSUN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08441
(151) 21.11.2013
(732) S.C. RAW VEGAN FOODS S.R.L.,

Str. Învingătorului nr. 15, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANTINE VERTE RAW VEGAN
FOOD.TO GO

(591) Culori revendicate:verde, negru,
turcoaz

 
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08440
(151) 21.11.2013
(732) HĂRĂBOR LUMINIŢA, Str.

Fizicenilor nr. 19, bl. 2B, sc. B, et. 3,
ap. 75, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Învaţă de la profesionişti

(531) Clasificare Viena:260301; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, pentru
educaţie/învăţământ, în special materiale sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
tipărite pentru instruire.
38 Telecomunicaţii, în special telecomunicaţii
de informaţii (inclusiv pagini web), publicitate
electronică (telecomunicaţii) şi trimitere de
mesaje prin intermediul unui site web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08468
(151) 21.11.2013
(732) GRANCEA MARIUS, Str. Jepilor nr.

6A, bl. A6a, sc. B, ap. 24, judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 2 5 6 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

STUDIO C the place 4U2B

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08478
(151) 21.11.2013
(732) BACIU ANDREEA SIMONA, Aleea

Hobiţa nr. 6, bl. 302, sc. 4, ap. 136,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

J JADE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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 08442
(151) 21.11.2013
(732) S.C. FLAVIPET S.R.L., Str.

Tunelului nr. 2, cam. 102, et. 1, Jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

farmacia unica
  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270502; 270507;  
(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.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08479
(151) 21.11.2013
(732) SAMSONESCU PAUL, Şos.

Olteniţei nr. 47, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ARTHITECTURAL
  
(531) Clasificare Viena:031107; 270508;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08447
(151) 21.11.2013
(732) DRAGNEA VALENTIN, Str.

Pastorului nr. 4, bl. 4bis, sc. A, et. 6,
ap. 26, sector 2, 020349, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) DAL CORSO PHILIP, Str. Cavin di
Sala nr. 76, , MIRANO (VE) ITALIA

(540)

VITAMIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi; materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
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din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08443
(151) 21.11.2013
(732) S.C. CALITAKROPOLIS S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, Jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

Calitakropolis
 
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

270514; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08459
(151) 21.11.2013
(732) S.C. IHY IZOLI S.R.L., Str.

Tineretului nr. 37, Camera 1, judeţul
Constanţa, 905600, MEDGIDIA
ROMANIA 

(540)

Aysha

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:020301; 270508;
290112;  

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

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 08445
(151) 21.11.2013
(732) MORGAN & WEBER, Str. Poet

Neculuţă Teodor nr. 28, sector 2,
021953, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KUXA studio
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn
(necuprinse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestor sau
material plastic.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08470
(151) 21.11.2013
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

HELENA HERBAMEDICA

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08448
(151) 21.11.2013
(732) S.C. JACOB POP S.R.L., Intrarea

C a i s u l u i ,  n r .  6 ,  A ,  J u d .
Bistriţa-Năsăud, 420127, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

J POP
  
(531) Clasificare Viena:270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentu acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08460
(151) 21.11.2013
(732) S . C .  M E R A  C O M

INTERNATIONAL S.R.L., Sat
Dragosloveni, judeţul Vrancea, 627
108, COMUNA DUMBRĂVENI
ROMANIA 

(540)

TECTONIC
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.
35 Publicitate online.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
vinurilor.
41 Publicarea de texte la general, altele decât
cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08480
(151) 21.11.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

HUATAI
  

(531) Clasificare Viena:260101; 260418;
261325; 270524;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
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datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08481
(151) 21.11.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

KASUNG
  
(531) Clasificare Viena:011509; 260418;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea

sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08471
(151) 21.11.2013
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

HERBAMEDICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08452
(151) 21.11.2013
(732) S.C. RomVentures S.R.L., Str.

Onisifor Ghibu nr. 1, judeţul Cluj,
400185, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Beaconess
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produse software (programe pentru
calculator).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08482
(151) 21.11.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

ENT
  

(531) Clasificare Viena:260101; 260418;
270502; 270503;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08461
(151) 21.11.2013
(732) S.C. ECOPLANT S.R.L., Str. Ioana

Radu, nr. 35, Judeţul Dolj, 200549,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

ECOFERT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; îngrăşăminte
pentru pământ. 
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08449
(151) 21.11.2013
(732) CHIRU FLORIN, B-dul 1 decembrie

1918, nr. 66, bl. U23, sc. A, et. 10, ap.
66, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

handyman

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020125; 270508;

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

clase:
37 Servicii de curăţenie interioară a clădirilor,
birourilor, caselor sau apartamentelor,
fabricilor, magazinelor, instituţiilor, şi alte
imobile comerciale şi profesionale precum şi
a clădirilor rezidenţiale; activităţi de
dezinfectare şi deratizare; servicii de măturare
a străzilor şi îndepartare a zăpezii şi a ghetii;
lucrări de întreţinere cu privire la instalaţiile
sanitare, electrice, termice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08456
(151) 21.11.2013
(732) S . C .  P R O F E S S I O N A L

SOLUTIONS EXIM S.R.L., Aleea
Barajul Lotru nr. 4, bl. N6, sc. A,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PURSUIT OF EXCELLENCE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08483
(151) 21.11.2013
(732) D U M I T R E S C U  S T E F A N

CRISTIAN, Str. Calea Rahovei nr.
352, bl. 20, sc. 2, et. 1, ap. 58, sector
5, 050917, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

pizzafizza probabil cea mai bună pizza

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 21.11.2013

21

clase:
30 Produse de patiserie, cofetărie, făină şi
preparate din cereale, pâine, pizza.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08463
(151) 21.11.2013
(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 Paradisul Cumpărăturilor şi
al Distracţiei!

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

270508;  
(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 08450
(151) 21.11.2013
(732) DRAGOMIR ION-COSMIN, Aleea

Moineşti nr. 5, bl. 20, sc. 1, et. 3, ap.
13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TotalMedia PROD Your Image Support
Since 2003

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261501;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08472
(151) 21.11.2013
(732) S.C. PRINTESA MEA IMPEX

S.R.L., Str. Ghercu C-tin. nr. 24,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

CLUB & CASINO PRINCESS
  
(531) Clasificare Viena:240914; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
23 Fire de uz textile.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
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şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08473
(151) 21.11.2013
(732) CRISTEA LUIGINO, Str. Şcolilor

nr. 92, bl. AD1, sc. 5, ap. 88, Jud.
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PAUZA MARE
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

43 Servicii de alimentaţie publică, catering,
restaurant, hoteliere, închirieritemporare,
rezervare hotel, motel, pensiuni, camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08451
(151) 21.11.2013
(732) S.C. COFETARIA BRISTENA

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 34,
Jud. Suceava, , VATRA DORNEI
ROMANIA 

(540)

aura din roadele naturii
  
(531) Clasificare Viena:080101; 261325;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08462
(151) 21.11.2013
(732) COCOS CECILIA, Str. Partizanilor

nr. 2, bl. M3A, sc. 1, et. 3, ap. 21,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CARBUNARU JEAN DANUT, Str.
Alexander von Humboldt nr. 3, et. 2,
ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CETATEAN EUROPEAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; educaţie;
realizare emisiuni de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜


