
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 22.07.2013

PUBLICATE ÎN DATA DE 29.07.2013



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
22.07.2013

1

Cereri M|rci publicate în 29.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05069
22.07.2013 S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L.
SIDEF

2 M 2013
05165

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. EURO BUS DIAMOND

3 M 2013
05166

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. CITY BUS

4 M 2013
05167

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. CITY BUS DIAMOND

5 M 2013
05168

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. DIAMOND BUS

6 M 2013
05169

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. MASTER BUS

7 M 2013
05170

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. MASTER BUS DIAMOND

8 M 2013
05171

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A. CLASS BUS

9 M 2013
05172

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A.

10 M 2013
05173

22.07.2013 S.C. BMC TRUCK & BUS S.A.

11 M 2013
05174

22.07.2013 GHERAN MIRCEA MG special carp Produs Õi testat de
Mircea Gheran

12 M 2013
05175

22.07.2013 CELIDEA CONSULTANTA
S.R.L.

CLEAN MOUNTAIN PROJECT

13 M 2013
05176

22.07.2013 S.C. NICHOLAS COMPANY
S.R.L.

1001 ARTICOLE

14 M 2013
05177

22.07.2013 S.C. EMPIRE MUSIC
MANAGEMENT S.R.L.

ROMANIA LATINNA

15 M 2013
05178

22.07.2013 S.C. GRADINA DE VARA
BOEMA S.R.L.

BOEMA

16 M 2013
05179

22.07.2013 S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L. TERAPIA VERDE

17 M 2013
05180

22.07.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. Ehbmt

18 M 2013
05181

22.07.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. NOVA
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19 M 2013
05182

22.07.2013 S.C. PLAN B S.R.L. ESPA Wellness Center

20 M 2013
05183

22.07.2013 UNIVERSITATEA
BABES-BOLYAI

UNIVERSITATEA BABEÔ-BOLYAI
EXCELSIOR FSPAC Facultatea de
ÔtiinÛe Politice, Administrative Õi ale
Comunic|rii

21 M 2013
05184

22.07.2013 S.C. ROMAN SNC Brut|ria Chioar ca odinioar|

22 M 2013
05185

22.07.2013 BARON MARIAN OVIDIU
STEFAN CIPRIAN ANGHEL

VIARUSTICA

23 M 2013
05186

22.07.2013 DAMEAN ALINA APA CU SUFLET apa de masa
carbogazoasa

24 M 2013
05187

22.07.2013 DAMEAN ALINA LA ÔATR{ RESTAURANT
ÚIG{NESC

25 M 2013
05188

22.07.2013 MATEI RADU MIRCEA CIOCOLATA DRACULA

26 M 2013
05189

22.07.2013 S.C. COUNTEXP S.R.L. COUNTEXP the experts you can
count on

27 M 2013
05190

22.07.2013 S.C. VIFRANA S.A. DRACULETTE

28 M 2013
05191

22.07.2013 S.C. FACOS S.A. OSP{T{RIA

29 M 2013
05192

22.07.2013 S.C. TETAROM S.A. TETAPOLIS A TETAROM
SUBSIDIARY

30 M 2013
05193

22.07.2013 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir împarte bucurii Pâine 1
Grân| Integral| GRÂU BOGAT în
FIBRE

31 M 2013
05194

22.07.2013 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir împarte bucurii Pâine 2
Grâne Integrale GRÂU - SECAR{
BOGAT în FIBRE

32 M 2013
05195

22.07.2013 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir împarte bucurii. Pâine 3
Grâne Integrale GRÂU - SECAR{ -
OV{Z BOGAT în FIBRE

33 M 2013
05196

22.07.2013 ASOCIAÚIA CLUJ TODAY CJ CLUJTODAY QUALITY NEWS
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34 M 2013
05197

22.07.2013 ASOCIAÚIA CLUJ TODAY Transylvania today

35 M 2013
05198

22.07.2013 PETROV ION FRAULEIN 38

36 M 2013
05199

22.07.2013 PETROV ION EzFolow Nail Systems

37 M 2013
05200

22.07.2013 PETROV ION ARLEN international

38 M 2013
05202

22.07.2013 JT INTERNATIONAL S.A.

39 M 2013
05203

22.07.2013 SIMA TEODORA ROXANA Teodora Sima

40 M 2013
05204

22.07.2013 LUNGU CAMELIU - FLORINEL
LUNGU MIOARA GABRIELA

MAILMAN LOVE TO DELIVER! M
POSTA RAPIDA

41 M 2013
05205

22.07.2013 ROSU IOANA AURELIA RIMAG

42 M 2013
05206

22.07.2013 S.C. STEWARD SERV
PROTECT S.R.L.

STEWARD SERV PROTECT

43 M 2013
05207

22.07.2013 MOCANU LARISA Bucur|-te de viaÛ|!

44 M 2013
05208

22.07.2013 S.C. RETAIL MANAGEMENT
SYSTEMS S.R.L.

AlsysVision

45 M 2013
05209

22.07.2013 S.C. RETAIL MANAGEMENT
SYSTEMS S.R.L.

iRMS ICU

46 M 2013
05210

22.07.2013 JUDEÚUL SATU MARE HOSPITALITY IS OUR TRADITION

47 M 2013
05211

22.07.2013 JUDEÚUL SATU MARE OSPITALITATEA ESTE TRADIÚIA
NOASTR{

48 M 2013
05212

22.07.2013 ENACHE RALUCA ADRIANA MAGIQ

49 M 2013
05213

22.07.2013 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI ENERGY

50 M 2013
05214

22.07.2013 S.C. INSURANCE CLAIMS
ADVISERS S.R.L.

INSURANCE CLAIMS ADVISERS
Daune Morale

51 M 2013
05215

22.07.2013 S.C. AGROPAN PRODCOM
S.R.L.

AGROPAN 1991 Din darul
p|mântului...
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52 M 2013
05216

22.07.2013 S.C. AGROPAN PRODCOM
S.R.L.

AGROPAN

53 M 2013
05217

22.07.2013 ALEXANDRU VALENTIN
RADIAN

dental implant radian
IMPLANTOLOGIE SI ESTETICA
DENTARA

54 M 2013
05218

22.07.2013 S.C. BIANCA MEDIA S.R.L. BiSmart

55 M 2013
05219

22.07.2013 S.C. PRINT CONCEPT S.R.L. SAFETY one

56 M 2013
05220

22.07.2013 S.C. CORAL SECURITY S.R.L. CORAL SECURITY PAZ{
SIGURANT{ PROTECTIE

57 M 2013
05221

22.07.2013 S.C. LEROY MERLIN
BRICOLAJ S.R.L.

Leroy Merlin - M|rci celebre la
preÛuri de depozit

58 M 2013
05222

22.07.2013 S.C. LEROY MERLIN
BRICOLAJ S.R.L.

Leroy Merlin - 20 de zile de preÛuri
mici
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(210) M 2013 05069
(151) 22.07.2013
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
               

SIDEF

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:030917; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05184
(151) 22.07.2013
(732) S.C. ROMAN SNC, Str. Nicolae

Bălcescu nr. 80, judeţul Maramureş, ,
ŞOMCUTA MARE ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
                  

Brutăria Chioar ca odinioară

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, verde, gri, alb

(531) Clasificare Viena:010306; 060725;
061909; 090110; 250119; 290115;  

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

30 Pâine; produse de patiserie; produse de
panificaţie. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de patiserie şi de panificaţie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05204
(151) 22.07.2013
(732) LUNGU CAMELIU - FLORINEL,

Str. Tg. Neamţ nr. 19, bl. TS30, sc. 1,
ap. 36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) LUNGU MIOARA GABRIELA, Str.
Radu Captariu nr. 15, et. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

MAILMAN LOVE TO DELIVER! M
POSTA RAPIDA

(591) Culori revendicate:galben intens,
galben auriu, alb, negru

(531) Clasificare Viena:020123; 260118;
270501; 290113;  

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

39 Servicii curierat (mesaje sau mărfuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05185
(151) 22.07.2013
(732) BARON MARIAN OVIDIU, Str.

Frunzei nr. 28, sc. A, et. 4, ap. 9A,
judeţul Sibiu, 591599, SIBIU
ROMANIA 

(732) STEFAN CIPRIAN ANGHEL, Str.
Faurului nr. 21, judeţul Sibiu, 597962,
SIBIU ROMANIA 

(540)

VIARUSTICA

  
(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.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
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44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05205
(151) 22.07.2013
(732) ROSU IOANA AURELIA, Str.

Maria Rosetti nr. 18, ap. 2, sector 2,
020486, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

RIMAG

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:011523; 270524;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05186
(151) 22.07.2013
(732) DAMEAN ALINA, Str. Podişului nr.

10 J, Platoul Însorit Galata, judeţul
Iaşi, 700620, IAŞI ROMANIA 

(540)
          

APA CU SUFLET apa de masa
carbogazoasa

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05206
(151) 22.07.2013
(732) S.C. STEWARD SERV PROTECT

S.R.L., Str. Theodor Pallady nr. 30C,
bl. T2, ap. 8, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

STEWARD SERV PROTECT

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05187
(151) 22.07.2013
(732) DAMEAN ALINA, Str. Podişului nr.

10 J, Platoul Însorit Galata, judeţul
Iaşi, 700620, IAŞI ROMANIA 

(540)
           

LA ŞATRĂ RESTAURANT ŢIGĂNESC

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05188
(151) 22.07.2013
(732) MATEI RADU MIRCEA, Str.

Eroilor nr. 3, judeţul Cluj, 407280,
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

CIOCOLATA DRACULA

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

30 Ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05207
(151) 22.07.2013
(732) MOCANU LARISA, Str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bucură-te de viaţă!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr,
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente dezinfectante, produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.
38 Telecomunicaţii.
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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 05208
(151) 22.07.2013
(732) S.C. RETAIL MANAGEMENT

SYSTEMS S.R.L., B-dul Lacul Tei
nr. 65, bl. 7, scara A, et. 5, ap. 17,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

AlsysVision

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

9 Aparate şi instrumente de uz 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.
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 05209
(151) 22.07.2013
(732) S.C. RETAIL MANAGEMENT

SYSTEMS S.R.L., B-dul Lacul Tei
nr. 65, bl. 7, scara A, et. 5, ap. 17,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

iRMS ICU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05210
(151) 22.07.2013
(732) JUDEŢUL SATU MARE, P-ţa 25

Octombrie nr. 1, Jud. Satu Mare,
440026, SATU MARE ROMANIA 

(540)

HOSPITALITY IS OUR TRADITION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a valorilor culturale,
istorice, economice; servicii de publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05189
(151) 22.07.2013
(732) S.C. COUNTEXP S.R.L., Str. Calea

Bucureşti, bl. A20, sc. 1, ap. 22,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

COUNTEXP the experts you can count
on

(591) Culori revendicate:bleumarin,
albastru, azur, bleu

(531) Clasificare Viena:261107; 270501;
290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; consiliere
(contabilitate) fiscală, consiliere de afaceri
pr ivind contabi l i ta te ,  consul tan ţă
(contabilitate) fiscală, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate
computerizată, contabilitate de gestiune,
contabilitate pentru terţi, contabilitate şi audit,
evidenţă contabilă şi contabilitate, servicii de
expertiză în materie de eficienţă afacerilor,
audit de taxe de utilităţi pentru terţi, auditare
afaceri, auditare computerizată, consultanţă în
domeniul auditului.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; expertiză fiscală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05165
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

EURO BUS DIAMOND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
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aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05190
(151) 22.07.2013
(732) S.C. VIFRANA S.A., Incinta Port

Constanţa, clădirea Romtrans, et. 3,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 9 0 0 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DRACULETTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05211
(151) 22.07.2013
(732) JUDEŢUL SATU MARE, P-ţa 25

Octombrie nr. 1, Jud. Satu Mare,
440026, SATU MARE ROMANIA 

(540)

OSPITALITATEA ESTE TRADIŢIA
NOASTRĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a valorilor culturale,
istorice, economice; servicii de publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05166
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

CITY BUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
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aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05167
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

CITY BUS DIAMOND

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor

magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05168
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

DIAMOND BUS

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05191
(151) 22.07.2013
(732) S.C. FACOS S.A., Str. Humorului nr.

100, Jud. Suceava, 727525, SCHEIA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

OSPĂTĂRIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05169
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

MASTER BUS

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05212
(151) 22.07.2013
(732) ENACHE RALUCA ADRIANA, Str.

1 Decembrie 1918, bl. 2 vama, sc. B,
ap. 16, Judeţul Giurgiu, 080191,
GIURGIU ROMANIA 

(540)
               

MAGIQ

  
(531) Clasificare Viena:250113; 260116;

270501;  
(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,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05170
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

MASTER BUS DIAMOND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05192
(151) 22.07.2013
(732) S.C. TETAROM S.A., Str. Tăietura

Turcului nr. 47, Judeţul Cluj, 400221,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
           

TETAPOLIS A TETAROM
SUBSIDIARY

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260412; 270501;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05171
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05172
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)

(531) Clasificare Viena:261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în

aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducere şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05213
(151) 22.07.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI ENERGY

(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:150113; 270315;

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

clase:
4 Energie electrică.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre), în special
generatoare de energie electrică, motoare
pentru producerea de electricitate; generatoare
eoliene cu reglaj electric.
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9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
celule fotovoltaice, sticlă acoperită cu strat
conductor electric.
11 Colectoare termice solare.
35 Publicitate.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, in
domeniul energiei.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţia de energie electrică.
40 Prelucrarea materialelor, în special
producerea, generarea de energie electrică şi
energie solară, închiriere de generatoare de
energie electrică.
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; în special
cercetare ştiinţifică şi industrială în domeniul
energiei electrice; consultanţă în domeniul
economisirii energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05173
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BMC TRUCK & BUS S.A., Sat

Ciorogârla, Şos Bucuresti nr. 24,
judeţul Ilfov, , COM CIOROGARLA
ROMANIA 

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

(540)
                 

(531) Clasificare Viena:261325; 261507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducere şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din producţie
proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import -export.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05214
(151) 22.07.2013
(732) S.C. INSURANCE CLAIMS

ADVISERS S.R.L., Str. Hatmanul
Arbore nr. 15-19, ap. 309, sector 1,
011601, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

INSURANCE CLAIMS ADVISERS
Daune Morale

(531) Clasificare Viena:260419; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; servicii de consultanţă a
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victimelor accidentelor (rutiere, de muncă,
petrecute pe domeniul public) în vederea
obţinerii despăgubirilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05174
(151) 22.07.2013
(732) GHERAN MIRCEA, Str. Toporaşi

nr. 31, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 23, sector
5, 050343, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
            

MG special carp Produs şi testat de
Mircea Gheran

(531) Clasificare Viena:030901; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05215
(151) 22.07.2013
(732) S.C. AGROPAN PRODCOM

S.R.L., Str. Romană nr. 22, Judeţul
Cluj, 203960, GHERLA 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)
           

AGROPAN 1991 Din darul pământului...

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, bej, negru

(531) Clasificare Viena:050702; 250119;
270502; 270711; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05175
(151) 22.07.2013
(732) CELIDEA CONSULTANTA

S.R.L., Str. George Enescu, 36, bl. B,
sc. 1, ap. 20, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLEAN MOUNTAIN PROJECT

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05216
(151) 22.07.2013
(732) S.C. AGROPAN PRODCOM

S.R.L., Str. Romană nr. 22, Judeţul
Cluj, 203960, GHERLA 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)

AGROPAN

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi

cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05193
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)
                  

Boromir împarte bucurii Pâine 1 Grână
Integrală GRÂU BOGAT în FIBRE

(591) Culori revendicate:galben , roşu
(pantone 1817C), verde (pantone
3425C), negru
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(531) Clasificare Viena:050702; 250110;
250119; 270711; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
din cereale, specialităţi de panificaţie, pâine,
produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
servicii de import-export. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05176
(151) 22.07.2013
(732) S.C. NICHOLAS COMPANY

S.R.L., B-dul Mihai Viteazu, bl. 96,
ap. 36, Jud. Hunedoara, , VULCAN
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AG E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
              

1001 ARTICOLE

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270702;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05194
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)
                      

Boromir împarte bucurii Pâine 2 Grâne
Integrale GRÂU - SECARĂ BOGAT în
FIBRE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1817C), galben, verde (pantone
3425C), negru

(531) Clasificare Viena:050702; 250110;
250119; 270701; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
din cereale, specialităţi de panificaţie, pâine,
produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
servicii de import-export. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05217
(151) 22.07.2013
(732) A L E X A N D R U  V A L E N T I N

RADIAN, Str. Oltarului nr. 8, sector
2, , 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)
           

dental implant radian
IMPLANTOLOGIE SI ESTETICA
DENTARA

(531) Clasificare Viena:270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Servicii de instruire în domeniul medicinei
dentare.
44 Servicii de medicină dentară, servicii de
radiologie dentară. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05195
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)
                

Boromir împarte bucurii. Pâine 3 Grâne
Integrale GRÂU - SECARĂ - OVĂZ
BOGAT în FIBRE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1817C), galben, verde (pantone
3425C), negru

(531) Clasificare Viena:050702; 250110;
250119; 270711; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate făcute
din cereale, specialităţi de panificaţie, pâine,
produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
servicii de import-export. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05177
(151) 22.07.2013
(732) S . C .  E M P I R E  M U S I C

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Catedrala Tineretului nr. 3, Jud.
Constanţa, , SCHITU ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AG E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                     

ROMANIA LATINNA

(531) Clasificare Viena:011713; 011725;
270502; 270503;  

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

35 Servicii de publicitate si promovare,
inclusiv prin intermediul website-urilor;
lucrări de birou.
38 Comunicarea cu terminale de computere;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; comunicare prin terminale de
computere; servicii de buletine electronice;
transmiterea mesajelor; agenţii de ştiri;
furnizare de forumuri online; trimiterea de
mesaje pe un site web.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05196
(151) 22.07.2013
(732) ASOCIAŢIA CLUJ TODAY, Str.

Lăcrămioarelor nr. 4, ap. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CJ CLUJTODAY QUALITY NEWS

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270522; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16  Publicaţii diverse ( reviste, ziare,
monografii).
35 Reclamă on-line pentru produse şi servicii
oferite de alţii, publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate; servicii
redacţionale (redactare, tehnoredactare,
tratamentul textelor publicitare); servicii de
editare de texte publicitare; difuzarea de
anunţuri publicitare.
38 Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe radiofonice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, scrierea şi publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, servicii de
editare, realizarea de emisiuni radio- tv. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05218
(151) 22.07.2013
(732) S.C. BIANCA MEDIA S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 194, bl. 203, sc. B, et.
1, ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BiSmart

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

5 Suplimente dietetice. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neinciuse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărje;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neinciuse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
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prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05178
(151) 22.07.2013
(732) S.C. GRADINA DE VARA BOEMA

S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr. 34, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BOEMA

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

25 Articole imbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05197
(151) 22.07.2013
(732) ASOCIAŢIA CLUJ TODAY, Str.

Lăcrămioarelor nr. 4, ap. 8, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Transylvania today

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
16  Publicaţii diverse ( reviste, ziare,
monografii).
35 Reclamă on-line pentru produse şi servicii
oferite de alţii, publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate; servicii
redacţionale (redactare, tehnoredactare,
tratamentul textelor publicitare); servicii de
editare de texte publicitare; difuzarea de
anunţuri publicitare.
38 Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe radiofonice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale, scrierea şi publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor, servicii de
editare, realizarea de emisiuni radio- tv. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05179
(151) 22.07.2013
(732) S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

Str. Gutinului nr. 3A, Jud. Maramures,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

(540)

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

5 Suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05219
(151) 22.07.2013
(732) S.C. PRINT CONCEPT S.R.L.,

Bdul. Ferdinand nr. 46 A, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)
                

SAFETY one

(591) Culori revendicate:galben (pantone
109 C), gri, negru

(531) Clasificare Viena:031111; 270511;
270517; 290113;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz 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.
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 05180
(151) 22.07.2013
(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)

Ehbmt

 (531) Clasificare Viena:260105; 260118;
270502;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05198
(151) 22.07.2013
(732) PETROV ION, Str. Vilsanesti nr. 1,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

FRAULEIN 38

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână

metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
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 05181
(151) 22.07.2013
(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)
          

NOVA

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

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz 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;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22.07.2013

26

aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
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, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05220
(151) 22.07.2013
(732) S.C. CORAL SECURITY S.R.L.,

Bdul. Prefect Gavril Tudoras nr. 15,
bl. B3, sc. B, et. 3, ap. 13, Judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
                

CORAL SECURITY PAZĂ
SIGURANTĂ PROTECTIE

(591) Culori revendicate:gri, roşu coral,
vernil

(531) Clasificare Viena:230101; 240113;
240115; 290113;  

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

37 Servicii de construcţii, instalaţii, reparaţii
şi mentenanţe auxiliare pentru sisteme de
pază: montare sisteme de alarmă auto şi pentru
imobile; montare de sisteme electrice
antiincendiu; montare de sisteme electronice
de control acces şi supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii de pază,
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale servicii de
investigaţii, de supraveghere, de pază şi
protecţie de bunuri, de persoane şi alte valori;
agenţii de detectivi şi activităţi specifice de
detectivistică, escortă personală (gardă de
corp), supraveghere nocturnă, cercetări şi
anchete privind persoanele dispărute,
consultanţă în materie de pază şi securitate,
pază contra incendiilor; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate, consultanţă în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05221
(151) 22.07.2013
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
birou 2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Leroy Merlin - Mărci celebre la preţuri
de depozit
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de servicii în lista alfabetică)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05199
(151) 22.07.2013
(732) PETROV ION, Str. Vilsanesti nr. 1,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
            

EzFolow Nail Systems

(531) Clasificare Viena:031301; 270507;
270511;  

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

3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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 05222
(151) 22.07.2013
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
birou 2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Leroy Merlin - 20 de zile de preţuri mici

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de servicii în lista alfabetică)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05200
(151) 22.07.2013
(732) PETROV ION, Str. Vilsanesti nr. 1,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

ARLEN international

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05182
(151) 22.07.2013
(732) S.C. PLAN B S.R.L., Str. Poet

Alexandru Gherghel nr. 12-14, bl.
DE18, sc. A, ap. 1, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
               

ESPA Wellness Center

(591) Culori revendicate:gri, roz
(531) Clasificare Viena:261325; 270507;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05183
(151) 22.07.2013
(732) U N I V E R S I T A T E A

BABES-BOLYAI ,  Str .Mihail
Kogălniceanu nr 1, judeţul Cluj,
400084, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)
            

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
EXCELSIOR FSPAC Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării

(591) Culori revendicate:alb, roşu (pantone
194C(, bleumarin (pantone 2767C)

(531) Clasificare Viena:270106; 270511;
270515; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05202
(151) 22.07.2013
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru, roz, gri deschis, gri închis

(531) Clasificare Viena:050520; 170225;
190303; 250707; 290114;  

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,

trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05203
(151) 22.07.2013
(732) SIMA TEODORA ROXANA, Str.

Sergent Major Florea Blejan nr. 4, bl.
15, sc. 1, et. 3, ap. 37, sector 5,
052156, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Teodora Sima

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02698
(151) 03.12.2012
(732) BAY BREAD, LLC, 2325 Pine street,

94115, SAN FRANCISCO S.U.A.
CALIFORNIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LA BOULANGE

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

29 Lapte, lapte cu arome, milkshake-uri şi
băuturi pe bază de lapte; lapte de soia; gemuri
de fructe; compot, jeleuri, tartine, în măsura în
care nu sunt incluse în alte clase; fructe şi
legume conservate, mâncăruri preparate sau
preparate congelate în măsura în care nu sunt
incluse în alte clase, constând din carne, soia,
carne de pasăre, fructe de mare, legume,
fructe, tofu şi/sau brânză, incluzând de
asemenea paste, orez sau cereale; iaurt şi
frişcă; alune preparate, nuci condimentate,
nuci prăjite; batoane alimentare pe bază de
soia.
30 Ceai şi ceai de plante; ceai şi băuturi pe
bază de ceai de plante; ceai şi concentrate de
ceai pe bază de plante, cu aromă de fructe;
dulciuri congelate cu ceai, ceai de plante
şi/sau aromă de fructe; cafea măcinată şi cafea
boabe; cacao şi băuturi espresso, şi băuturi pe
bază de cafea şi/sau espresso; băuturi pe bază
de ceai, pulbere de ciocolată şi vanilie; cafea
instant; ceai instant; dulciuri congelate şi
anume îngheţată, îngheţată de lapte, îngheţată
de iaurt, deserturi congelate pe bază de soia;
ciocolată, bomboane şi dulciuri; produse de
patiserie şi anume brioşe, biscuiţi, prăjituri,
produse de patiserie şi pesmeţi; sandwich-uri;
produse alimentare din derivate de cereale

prelucrate folosite ca mic dejun de cereale,
batoane alimentare sau ingrediente pentru
alimentaţie; cereale instant; fulgi de ovăz;
batoane alimentare pe bază de cereale;
batoane alimentare instant pe bază de ovăz;
biscuiţi uscaţi; mâncăruri preparate sau
congelate neincluse în alte clase constând în
principal din orez, cereale sau paste inclusiv
carne, soia, carne de pasăre, fructe de mare,
legume, fructe, tofu şi/sau brânză; sosuri;
sosuri adiţionale pentru băuturi; sosuri de
întins; sosuri gata preparate; sosuri pentru
salate, sosuri de fructe; sosuri de legume;
preparate aromatice pentru a fi utilizate cu
alimente inclusiv siropuri aromatizante pentru
a fi adăugate la băuturi, cum ar fi la cafea, de
exemplu, ciocolată sau sirop de caramel.
35 Administrarea afacerilor; managementul
afacerilor; servicii administrative (de suport)
şi anume acordarea de asistenţă în înfiinţarea
şi/sau exploatarea de restaurante, cafenele,
patiserii sau baruri legătură cu franciza;
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
următoarelor produse: cafea, ceai, cacao,
băuturi non-alcoolice, produse de panificaţie
şi produse desert, inclusiv brioşe, biscuiţi,
prăjituri, fursecuri, produse de patiserie şi
pesmeţi, pâine, apă, alimente ambalate şi
preparate, suplimente nutritive şi suplimente
dietetice, aparate electrice şi non-electrice,
aparate casnice, ustensile de bucătărie,
ceasuri, ceasuri de mână, cronometre, cărţi,
înregistrări muzicale, caiete albe, teşci, poşete,
genţi de carte, valize şi umbrele, toate din
stofă, material plastic sau piele, brelocuri din
piele, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, şepci şi pălării, jocuri şi puzzle-uri;
intermediere de afaceri en-gros în domeniul
următoarelor produse: cafea, ceai, cacao,
băuturi non-alcoolice, produse de panificaţie
şi produse desert, inclusiv brioşe, biscuiţi,
prăjituri, fursecuri, produse de patiserie şi
pesmeţi, pâine, apă, alimente ambalate şi
preparate, suplimente nutritive şi suplimente
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dietetice, aparate electrice şi non-electrice,
aparate casnice, ustensile de bucătărie,
ceasuri, ceasuri de mână, cronometre, cărţi,
înregistrări muzicale, caiete albe, teşci, poşete,
genţi de carte, valize şi umbrele, toate din
stofă, material plastic sau piele, brelocuri din
piele, îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, şepci şi pălării, jocuri şi puzzle-uri;
management de afaceri şi servicii
administrative de comenzi în ceea ce priveşte
serviciile de comandă prin poştă şi serviciilor
de comandare a cataloagelor de comandă prin
poştă, servicii computerizate on-line de
comandă, servicii de vânzare cu amănuntul
on-line computerizate, servicii de comandă
on-line şi servicii online de vânzare cu
amănuntul, în domeniul următoarelor produse:
cafea, ceai, cacao, băuturi non-alcoolice,
produse de panificaţie şi produse desert,
inclusiv brioşe, biscuiţi, prăjituri, fursecuri,

produse de patiserie şi pesmeţi, pâine, apă,
alimente ambalate şi preparate, suplimente
nutritive şi suplimente dietetice, aparate
electrice şi non-electrice, aparate casnice,
ustensile de bucătărie, ceasuri, ceasuri de
mână, cronometre, cărţi, înregistrări muzicale,
caiete albe, teşci, poşete, genţi de carte, valize
şi umbrele, toate din stofă, material plastic sau
piele, brelocuri din piele, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului, şepci şi
pălării, jocuri şi puzzle-uri; reunirea de
produse încât clientul să fie în măsură să
alcătuiască o listă de cadouri pe baza cărei
clientul poate comanda produse.

˜˜˜˜˜˜˜




