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Cereri M|rci publicate în data de 29.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07363
22.10.2013 PITURLEA RADU BLUE PLANET

2 M 2013
07419

22.10.2013 SOCIETATEA AGRICOLA A
PRODUCATORILOR DE MERE
DEDRAD-BATOS

SAPM

3 M 2013
07499

22.10.2013 S.C. SWISS SECURITY S.R.L. SWISS SECURITY

4 M 2013
07500

22.10.2013 S.C. NORTH EXCLUSIVE S.R.L. LA MOUSTACHE

5 M 2013
07501

22.10.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Junior ART Oglinda Magic|

6 M 2013
07502

22.10.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MAIMU ÔTIE

7 M 2013
07503

22.10.2013 PRIGOANA VASILE SILVIU SLATINA TV

8 M 2013
07504

22.10.2013 S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L. The flavours Food Academy

9 M 2013
07505

22.10.2013 S.C. SAMSON INVESTITII S.A. THE SANDWICH FACTORY

10 M 2013
07506

22.10.2013 OANA MIRELA LUPU VIVA RESIDENCE

11 M 2013
07507

22.10.2013 S.C. STERA CHEMICALS S.R.L. STERASOLV

12 M 2013
07508

22.10.2013 EGRI ALEXANDRU TRANSYLVANYA

13 M 2013
07509

22.10.2013 EGRI ALEXANDRU DRACULA VAMPIRE

14 M 2013
07510

22.10.2013 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Banca ta. Echipa ta

15 M 2013
07511

22.10.2013 S.C. ASIL S.R.L. TIME

16 M 2013
07512

22.10.2013 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

romantic.fm muzic|, nu zgomot!

17 M 2013
07513

22.10.2013 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

radio FIGARO

18 M 2013
07514

22.10.2013 PETCU MARIAN NATASHA FROM RUSSIA
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19 M 2013
07515

22.10.2013 TOTTO SECURITY S.R.L. TS TOTTO SECURITY

20 M 2013
07516

22.10.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Bifidus. Iaurt degresat Õi
cereale. Snack de DimineaÛ|

21 M 2013
07517

22.10.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Bifidus. Iaurt natural Õi cocktail
mix crocant. Snack de DimineaÛ|

22 M 2013
07518

22.10.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Bifidus. Iaurt natural Õi fulgi de
porumb.Snack de DimineaÛ|

23 M 2013
07519

22.10.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Bifidus. Iaurt natural Õi mix de
stafide, meriÕoare Õi goji. Snack
Tonic

24 M 2013
07520

22.10.2013 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU Bifidus. Iaurt degresat Õi fulgi
de ov|z cu seminÛe. Snack Omega 3

25 M 2013
07521

22.10.2013 S.C. PIESEAUTOSHOP S.R.L. pieseautoshop.ro

26 M 2013
07522

22.10.2013 GIURESCU OVIDIU FLORIN RED PUB
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(210) M 2013 07363
(151) 22.10.2013
(732) PITURLEA RADU, Str. Marcel

Iancu nr. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

BLUE PLANET

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

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie; materiale
plastice în stare brută.
4 Combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare). 
6 Metale comune şi aliajele acestora; cabluri
şi fire metalice neelectrice. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase). 
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante. 
23 Fire de uz textil.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 07419
(151) 22.10.2013
(732) SOCIETATEA AGRICOLA A

PRODUCATORILOR DE MERE
DEDRAD-BATOS, Sat Batos nr.
302A, Judeţul Mureş, , COMUNA
BATOS ROMANIA 

(540)
                     

SAPM

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse horticole, fructe şi legume
proaspete.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 31 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜

(
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10) M 2013 07507
(151) 22.10.2013
(732) S.C. STERA CHEMICALS S.R.L.,

Şos. Giurgiului 292, Jud. Ilfov,
077120, COMUNA JILAVA
ROMANIA 

(540)

STERASOLV
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07499
(151) 22.10.2013
(732) S.C. SWISS SECURITY S.R.L.,

B-dul Biruinţei nr. 85, Subsol, Cam. 8,
judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)
                    

SWISS SECURITY
(591) Culori revendicate:roşu, gri
 
(531) Clasificare Viena:260409; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07500
(151) 22.10.2013
(732) S.C. NORTH EXCLUSIVE S.R.L.,

Str. Industriei nr. 6, Jud. Maramureş,
430324, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

LA MOUSTACHE

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07501
(151) 22.10.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

Junior ART Oglinda Magică

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
 
(531) Clasificare Viena:011501; 011511;

270502; 270503; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07502
(151) 22.10.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

MAIMU ŞTIE
(591) Culori revendicate:roşu, galben
 
(531) Clasificare Viena:030201; 270508;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07508
(151) 22.10.2013
(732) EGRI ALEXANDRU, Str. Ion

Câmpineanu nr. 20A, bl. 18A, sc. A,
ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

TRANSYLVANYA
  
(531) Clasificare Viena:070101; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastica şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a băuturilor alcoolice, textilelor,
electrocasnicelor, electronicelor, parfumurilor,
instrumentelor muzicale, ornamentelor,
suvenirurilor şi materialelor publicitare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurante,
cluburi, baruri); servicii de cazare temporară
(pensiuni, hoteluri).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07503
(151) 22.10.2013
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SLATINA TV

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 07504
(151) 22.10.2013
(732) S.C. OCEANUL INDIAN S.R.L.,

Str. Belgrad nr. 5, et. 1, ap. 4, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

The flavours Food Academy
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(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 07505
(151) 22.10.2013
(732) S.C. SAMSON INVESTITII S.A.,

Str. Tipografilor nr. 29, et. 1, camera
6, sector 1, 013714, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE SANDWICH FACTORY
  
(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 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
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07515
(151) 22.10.2013
(732) TOTTO SECURITY S.R.L., Str.

Serbota nr. 7, bl. V9, ap. 2, Cam. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

TS TOTTO SECURITY
(531) Clasificare Viena:020102; 020720;

240108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Crearea şi menţinerea pagini web. 
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45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07506
(151) 22.10.2013
(732) OANA MIRELA LUPU, Str. Grigore

Gafencu nr. 38, judeţul Călăraşi, ,
FUNDULEA ROMANIA 

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

(540)
                     

VIVA RESIDENCE

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

 
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07509
(151) 22.10.2013
(732) EGRI ALEXANDRU, Str. Ion

Câmpineanu nr. 20A, bl. 18A, sc. A,
ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

DRACULA VAMPIRE

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:040104; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastica şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a băuturilor alcoolice, texti lelor,
electrocasnicelor, electronicelor, parfumurilor,
instrumentelor muzicale, ornamentelor,
suvenirurilor şi materialelor publicitare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurante,
cluburi, baruri); servicii de cazare temporară
(pensiuni, hoteluri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07510
(151) 22.10.2013
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
Banca ta. Echipa ta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi cercetare în domeniul
financiar bancar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07516
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                      

ZUZU Bifidus. Iaurt degresat şi cereale.
Snack de Dimineaţă

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, maro, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050709; 110320;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07517
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                     

ZUZU Bifidus. Iaurt natural şi cocktail
mix crocant. Snack de Dimineaţă

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, portocaliu, galben, albastru
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(531) Clasificare Viena:050709; 110320;
290114;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07518
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                        

ZUZU Bifidus. Iaurt natural şi fulgi de
porumb.Snack de Dimineaţă

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:050706; 110320;

290114;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07511
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi -

Tg.Bujor, km 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)
                 

TIME
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
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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.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); 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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07519
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                      

ZUZU Bifidus. Iaurt natural şi mix de
stafide, merişoare şi goji. Snack Tonic

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

  
(531) Clasificare Viena:050706; 110320;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07520
(151) 22.10.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)
                      

ZUZU Bifidus. Iaurt degresat şi fulgi de
ovăz cu seminţe. Snack Omega 3

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

  
(531) Clasificare Viena:050706; 110320;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07512
(151) 22.10.2013
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

romantic.fm muzică, nu zgomot!

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270515;

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

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
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mass-media, furnizarea de camere de discuţii
in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07513
(151) 22.10.2013
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

radio FIGARO

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:220108; 270508;

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

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;

fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07521
(151) 22.10.2013
(732) S.C. PIESEAUTOSHOP S.R.L.,

Aleea Ghencea nr. 2, bl. A12, sc.3, et.
1, ap. 35, sector 6, 061717,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

pieseautoshop.ro

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07514
(151) 22.10.2013
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NATASHA FROM RUSSIA
  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
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(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07522
(151) 22.10.2013
(732) GIURESCU OVIDIU FLORIN, Str.

Bucureşti nr. 8, bl. L18, sc. A, et. 6,
ap. 25, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

RED PUB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică în baruri,
pub-uri, restaurante. 

˜˜˜˜˜˜˜


