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Publicate în 31.10.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07558
24.10.2013 S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A.
FCP

2 M 2013
07559

24.10.2013 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed WORM END sirop Inamicul
paraziÛilor intestinali

3 M 2013
07560

24.10.2013 GEAM{NU MIHAI ALEXANDRU RISC TOTAL ASIG BROKER DE
ASIGURARE

4 M 2013
07561

24.10.2013 GEAM{NU MIHAI ALEXANDRU
RÎMBU SORIN

NEURO-ASIGUR{RI

5 M 2013
07562

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

6 M 2013
07563

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

PAGINI AURII FCR MEDIA

7 M 2013
07564

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

paginiaurii.ro

8 M 2013
07565

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

Pagi Tur.ro

9 M 2013
07566

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

ESTI IN PAGINI AURII DECI EXISTI

10 M 2013
07567

24.10.2013 S.C. FCR MEDIA ON LINE
S.R.L.

PAGINI ALBE

11 M 2013
07568

24.10.2013 S.C. ROMEXPO S.A. ROMANIAN NAUTIC EXPO

12 M 2013
07569

24.10.2013 DIATLOV VLADIMIR RADU
P.F.A.

SmartClass ALTERNATIVE
EDUCATIONALE

13 M 2013
07570

24.10.2013 S.C. VALVIS HOLDING S.A. AC

14 M 2013
07571

24.10.2013 S.C. VALVIS HOLDING S.A. AC

15 M 2013
07572

24.10.2013 S.C. LUNCH BOX S.R.L. COFFEE BOX

16 M 2013
07573

24.10.2013 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

TOMI

17 M 2013
07574

24.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DOZA DE TV

18 M 2013
07575

24.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DOZA DE COMEDIE
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Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2013
07576

24.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DOZA DE TUPEU

20 M 2013
07577

24.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DOZA DE RÂS

21 M 2013
07578

24.10.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DOZA DE HAZ

22 M 2013
07579

24.10.2013 FUNDATIA-SCOALA
INTERNATIONALA
LIBANEZA-CAMBRIDGE
SCHOOL OF BUCHAREST

International Lebanese School
Cambridge School of Bucharest

23 M 2013
07580

24.10.2013 S.C. TUAL FAST CHANCE '98
S.R.L.

Secretul Bunicii Bun|t|Ûi ca
odinioar|

24 M 2013
07581

24.10.2013 SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA ALBA IULIA

25 M 2013
07582

24.10.2013 NICOLETA CHIRICA iutta

26 M 2013
07583

24.10.2013 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. InDaLo

27 M 2013
07584

24.10.2013 MIHAI LUCIAN LUNGU AVOCATUL OAMENILOR FERICIÚI

28 M 2013
07585

24.10.2013 BOBEÔ ALEXANDRU
BOTTA IULIAN MIHAI

TAXI gratis Transport Medical

29 M 2013
07586

24.10.2013 BOTTA IULIAN MIHAI KidsCab

30 M 2013
07587

24.10.2013 BOTTA IULIAN MIHAI Medi Cab Transport Medical

31 M 2013
07588

24.10.2013 KEYSTONE RETAINING
WALLS SYSTEMS LLC.

KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS Retaining Excellence

32 M 2013
07590

24.10.2013 PANTHER S.r.l. Panther

33 M 2013
07591

24.10.2013 TEAVANA CORPORATION

34 M 2013
07592

24.10.2013 ASOCIATIA CLUSTERUL
AGRO-FOOD-IND NAPOCA

AgroTransilvania Cluster

35 M 2013
07593

24.10.2013 Cell Biotech Co., Ltd. PROBIOTICS DUOLACT

36 M 2013
07594

24.10.2013 FINLANDIA VODKA
WORLDWIDE LTD. (A FINLAND
CORPORATION)

TO THE LIFE LESS ORDINARY
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(210) M 2013 07583
(151) 24.10.2013
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Capitan Tomida nr. 3, jud. Iasi,
700496, IAŞI ROMANIA 

(540)

InDaLo
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07558
(151) 24.10.2013
(732) S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

S.A., Str. Stadionului nr. 26, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

FCP

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300), galben (Pantone 109)

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

270509; 290112;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07584
(151) 24.10.2013
(732) MIHAI LUCIAN LUNGU, Şoseaua

Colentina 15, bl. R25, ap.82, 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)
AVOCATUL OAMENILOR FERICIŢI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07559
(151) 24.10.2013
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ayurmed WORM END sirop Inamicul
paraziţilor intestinali

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
închis, verde deschis, mov, galben,
maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;

290114;  
(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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07571
(151) 24.10.2013
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AC
 
(531) Clasificare Viena:190101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07585
(151) 24.10.2013
(732) BOBEŞ ALEXANDRU, Str.

Vâlsăneşti nr. 1, bl. P+4, sc. 1, ap. 12,
Judeţul Covasna, , COVASNA
ROMANIA 

(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd.
Lascăr Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAXI gratis Transport Medical

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07560
(151) 24.10.2013
(732) GEAMĂNU MIHAI ALEXANDRU,

Str. Micşunelelor nr. 21N2, judeţul
Ilfov, , DRAGOMIREŞTI VALE
ROMANIA 

(540)

RISC TOTAL ASIG BROKER DE
ASIGURARE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07586
(151) 24.10.2013
(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd.

Lascăr Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KidsCab
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07561
(151) 24.10.2013
(732) GEAMĂNU MIHAI ALEXANDRU,

Str. Micşunelelor nr. 21N2, judeţul
Ilfov, , DRAGOMIREŞTI VALE
ROMANIA 

(732) RÎMBU SORIN, Aleea Moineşti nr.
3, bl. 18, sc. 5, ap. 74, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEURO-ASIGURĂRI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07587
(151) 24.10.2013
(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd. Lascăr

Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6, ap. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Medi Cab Transport Medical
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07572
(151) 24.10.2013
(732) S.C. LUNCH BOX S.R.L., Bd. 21

Decembrie 1989 nr. 128-130, judeţul
Cluj, 400604, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

COFFEE BOX
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07562

(151) 24.10.2013
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:260416; 261325;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07563
(151) 24.10.2013
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAGINI AURII FCR MEDIA

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:260416; 261325;

270502; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07573
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr.14-18, sector 1,
012178, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TOMI

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb,
roşu, negru, olive

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270508;

290114;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
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mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07588
(151) 24.10.2013
(732) KEYSTONE RETAINING WALLS

SYSTEMS LLC., 4444 West 78th
Street Minneapolis, MN 55435,
S.U.A. 

(540)

KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS Retaining Excellence

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

 
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente ( cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07574
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOZA DE TV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07575
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOZA DE COMEDIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de
motoare de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07576
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOZA DE TUPEU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07590
(151) 24.10.2013
(732) PANTHER S.r.l., Via Egidio Berto

nr. 2, 35024, BOVOLENTA (PD)
S.U.A. STATUL CALIFORNIA

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

(540)

Panther

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
9 Încălţăminte de protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07577
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOZA DE RÂS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07578
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOZA DE HAZ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web, furnizarea de
motoare de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07591
(151) 24.10.2013
(732) TEAVANA CORPORATION, 3630

Peachtree Road NE, Suite 1480,
30326, GEORGIA S.U.A. ATLANTA

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

(540)

 
(531) Clasificare Viena:020123; 020317;

020323;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceaiuri şi amestecuri de ceai, bomboane, şi
anume, bomboane mentolate cu aromă de ceai;
miere în formă de lingură, ceai şi băuturi pe
bază de ceai de plante şi concentrate, cu aromă
de fructe, dulciuri congelate, cu ceai, ceai de
plante şi fructe arome, cacao, ceai de plante şi
non-herbal, ceai, cacao şi băuturi, băuturi
făcute cu o bază de praf de ciocolată şi băuturi
făcute cu o bază de vanilie, sosuri pentru a
adăuga la băuturi, sirop de ciocolată, sirop
aromat pentru băuturi; ceai instant, îngheţată
şi dulciuri congelate, şi anume, îngheţată,
lapte îngheţat, iaurturi congelate, deserturi
congelate pe bază de soia; bomboane şi
dulciuri şi anume, ciocolată, zahăr, bomboane
cu migdale şi dulciuri congelate; produse de
patiserie, şi anume, brioşe, biscuiţi, fursecuri,
prăjituri, produse de patiserie şi pâine, batoane
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alimentare, şi anume, batoane alimentare pe
bază de cereale, şi batoane alimentare pe bază
de ovăz, zahăr, condimente, miere, agave,
siropuri aromate pentru prepararea băuturilor.
35 Administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, franciză, şi anume, furnizarea de
asistenţă tehnică în crearea şi funcţionarea de
restaurante, cafenele, ceainării, şi snack
baruri, servicii de magazin de vânzare cu
amănuntul în domeniul: cafea, ceai, cacao,
alimente ambalate şi pregătite, aparate
electrice şi non-electrice legate de ceai,
ustensile casnice, ustensile de bucătărie,
sticlărie, cadouri, farfurii, boluri, containere
de depozitare, sculpturi, figurine, ornamente
decorative, îmbrăcăminte, lumânări, tămâie,
parfum pentru casă, produse de îngrijire
personală, înregistrări muzicale şi cărţi;
distribuţie en-gros, magazine en-gros şi
servicii de comenzi en-gros, toate în
domeniul: cafea, ceai, cacao, produse
alimentare ambalate şi preparate, aparate
electrice si non-electrice legate de ceai,
casnice, ustensile de bucătărie, sticlă, cadouri,
farfurii, boluri, recipiente de stocare,
sculpturi, figurine, ornamente decorative,
îmbrăcăminte, lumânări, tămâie, parfum de
casă, înregistrări muzicale şi cărţi, servicii de
comandă prin poştă şi servicii de comandă
prin poştă de pe catalog, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de vânzare cu
amănuntul on-line computerizate, prin
solicitare directă a vânzătorilor direcţionate
către utilizatorii finali, servicii de comandă
on-line şi servicii online de vânzare cu
amănuntul, toate în domeniul: cafea, ceai,
cacao, produse alimentare ambalate şi
preparate, aparate electrice şi non-electrice
legate de ceai, ustensile casnice, ustensile de
bucătărie, sticlă, cadouri, farfurii, boluri,
recipiente de stocare, sculpturi, figurine,
ornamente decorative, îmbrăcăminte,

lumânări, tămâie, parfum de casă, înregistrări
muzicale şi cărţi; registru computerizat online
de cadouri şi servicii legate de comandare prin
registru de cadouri.
43 Restaurant, cafenea, cafeterie, bar de zi, bar
de ceai şi ceainărie, cameră de ceai, restaurant
cu livrare şi servicii de restaurant cu livrare,
servicii de catering, servicii de alimentare prin
contract, preparare de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07564
(151) 24.10.2013
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

paginiaurii.ro

(591) Culori revendicate:galben
 
(531) Clasificare Viena:260116; 261325;

270515; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07565
(151) 24.10.2013
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(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,
Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pagi Tur.ro

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:060104; 261113;

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

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07566
(151) 24.10.2013
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ESTI IN PAGINI AURII DECI EXISTI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07567
(151) 24.10.2013
(732) S.C. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAGINI ALBE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07568
(151) 24.10.2013
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN NAUTIC EXPO

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
bleumarin, portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:010313; 030716;

090110; 180323; 290115;  
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(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07579
(151) 24.10.2013
(732) F U N D A T I A - S C O A L A

I N T E R N A T I O N A L A
L I B A N E Z A - C A M B R I D G E
SCHOOL OF BUCHAREST, Calea
Dorobanţilor nr. 39, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

International Lebanese School
Cambridge School of Bucharest

(591) Culori revendicate:negru, verde

 (531) Clasificare Viena:070125; 260118;

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

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07580
(151) 24.10.2013
(732) S.C. TUAL FAST CHANCE '98

S.R.L., Str. Dobroeşti nr.14, bl.H15,
sc.1, et.8, ap.33, sector 2, 022343,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Secretul Bunicii Bunătăţi ca odinioară

(591) Culori revendicate:alb, roşu (pantone
484C), bej (pantone 149C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, fursecuri,
prăjituri, checuri, cozonac, pişcoturi,
ciocolată, salam de biscuiţi, nuga, alviţă,
aperitive, napolitane, biscuiţi, jeleuri, rahat,
wafe, turtă dulce. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07569
(151) 24.10.2013
(732) DIATLOV VLADIMIR RADU

P.F.A., Str. Martir Gabriela Tako bl.
A63, sc. C, ap. 7, judeţul Timiş,
300245, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

SmartClass ALTERNATIVE
EDUCATIONALE
  
(531) Clasificare Viena:090701; 260416;

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

clase:
41 Servicii de educare a persoanelor sub toate
formele (organizare de cursuri şi activităţi
recreative pentru elevi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07592
(151) 24.10.2013
(732) ASOCIATIA CLUSTERUL

AGRO-FOOD-IND NAPOCA,
Crişeni FN, Sat Dezmir, Judeţul Cluj,
, COMUNA APAHIDA ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

AgroTransilvania Cluster

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

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou în particular susţinerea şi promovarea
unor proiecte de interes agricol, inclusiv
proiecte de dimensiuni mari transfrontaliere şi
de asemenea promovarea şi încurajarea
spiritului antreprenorial oferind soluţii
antreprenoriale pertinente pentru reînnoirea şi
modernizarea sectorului agricol, crearea şi
promovarea unui cadru armonios de
interacţiune între toţi factorii interesaţi care
activează pe lanţul de valoare în domeniul
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agro-industrial.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare în particular
identificarea oportunităţilor de colaborare în
direcţia susţinerii financiare prin diverse
programe, parteneriate, instrumente şi/sau
operaţiuni bancare.
38 Telecomunicaţii; în particular crearea de
instrumente şi canale optime pentru
gestionarea eficientă a informaţiilor şi
oportunităţilor din domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale în particular sprijinirea
integrării ofertei de educaţie cu nevoile reale
ale mediului de afaceri din domeniul
agro-industrial şi organizarea şi participarea
de/la forumuri, simpozioane, conferinţe,
seminarii, dezbateri, în ţară şi străinătate.
42 Servicii ştiinţifice si 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
în particular dezvoltarea unei platforme de
cercetare-dezvoltare-inovare şi orientarea
sectorului privat către inovare şi transfer
tehnologic.
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 07570
(151) 24.10.2013
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AC
  
(531) Clasificare Viena:190101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
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mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07593
(151) 24.10.2013
(732) Cell Biotech Co., Ltd., 134

Gaegok-ri, Wolgot-myeon, Gimpo-si,
Gyeonggi-do, 415-872,  REPUBLICA
COREEA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PROBIOTICS DUOLACT

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Mâncare pentru bebeluşi preparată din
produse animale; mâncare pentru bebeluşi
preparată din produse agricole; faină lactată
pentru bebeluşi; medicamente pentru
afecţiunile intestinale; medicamente pentru uz
veterinar; produse/preparate farmaceutice
pentru reglarea imunităţii; fermenţi lactici
pentru uz farmaceutic; preparate/produse
veterinare; medicamente pentru atenuarea

constipaţiei; aditivi/suplimente furajere pentru
uz medical; substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical; suplimente nutriţionale pentru uz
medical; gumă de mestecat pentru uz medical;
anti-diareice (antidiarrheals); capsule cu
bacterii de acid lactic pentru uz medical;
microorganisme cu bacterii de acid lactic
pentru uz medical; preparate/produse
biologice pentru uz medical; substanţe
nutritive pentru microorganisme; substanţe
nutritive pentru microorganisme pentru uz
medical; prepararea de microorganisme pentru
uz medical şi veterinar.
29 Băuturi pe bază de bacterii de acid lactic;
lapte fermentat; iaurt; alimente funcţionale de
sănătate a căror principal ingredient este
bacteria de acid lactic; brânză fermentată cu
bacteria de acid lactic; carnaţi fermentaţi cu
bacteria de acid lactic; şuncă conţinând
bacteria de acid lactic; kimchi fermentat cu
bacteria de acid lactic; produse din legume
(procesate); produse alimentare făcute din
fructe; produse alimentare făcute din boabe de
soia (tofu) (bean curds); produse alimentare
procesate din boabe (bean processed
foodstuffs) (excluzând boabe de soia (tofu) şi
produsele alimentare procesate din acestea);
carne; produse alimentare din ouă procesate;
produse din carne (procesate); produse lactate
procesate; produse alimentare făcute din ulei
şi grăsimi; produse din alge (procesate);
produse alimentare făcute din peşte şi
crustacee; produse alimentare făcute din
viermi (worms).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07594
(151) 24.10.2013
(732) F I N L A N D I A  V O D K A

WORLDWIDE LTD. (A FINLAND
CORPORATION), Porkkalankatu
24,, 00180, HELSINKI FINLANDA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

TO THE LIFE LESS ORDINARY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice; inclusiv spirtoase
distilate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07581
(151) 24.10.2013
(732) SPITALUL JUDETEAN DE

URGENTA ALBA IULIA, B-dul
Revoluţiei 1989 nr. 23. judeţul Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
 (531) Clasificare Viena:241314; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07582
(151) 24.10.2013
(732) NICOLETA CHIRICA, Str. Al.

Lăpuşneanu nr. 46/C4/33, judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

iutta
 
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜


