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Cereri M|rci publicate în data de 01.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04946
25.07.2013 S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. ZASS Worldwide comfort

2 M 2013
04947

25.07.2013 S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. ZASS

3 M 2013
05300

25.07.2013 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
STIINTA TURCENI

ÔtiinÛa Turceni

4 M 2013
05302

25.07.2013 REMARK STUDIO S.R.L. Dr. White FAST & HANDY

5 M 2013
05303

25.07.2013 BRATU VIOREL MISS & MISTER TV

6 M 2013
05304

25.07.2013 CLUBUL SPORTIV FOTBAL
CLUB BALS 2007

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB
BALÔ 2007

7 M 2013
05305

25.07.2013 S.C. LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

ISB INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST

8 M 2013
05306

25.07.2013 S.C. LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

ISB INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST

9 M 2013
05307

25.07.2013 S.C. LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

LUMINA NEWS

10 M 2013
05308

25.07.2013 S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L.

Cardio Clinic S|n|tate din inim|

11 M 2013
05309

25.07.2013 S.C. RBL FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

Natura pack

12 M 2013
05310

25.07.2013 ASOCIATIA C.S.F.C. CLINCENI ASOCIATIA C.S.F.C. CLINCENI

13 M 2013
05311

25.07.2013 S.C. ARBORETTE HAGRID
S.R.L.

Ca va ?

14 M 2013
05312

25.07.2013 S.C. TRANSYLVANIAN
TRADITIONS S.R.L.

ROLL & ROLL

15 M 2013
05313

25.07.2013 MUZEUL JUDEÚEAN ARGEÔ CETATEA LUI VLAD ÚEPEÔ DE LA
POENARI

16 M 2013
05314

25.07.2013 MUZEUL JUDEÚEAN ARGEÔ CASTRUL ROMAN JIDOVA

17 M 2013
05315

25.07.2013 S.C. GEHO PISCINE S.R.L. GEHO PISCINE
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18 M 2013
05316

25.07.2013 S.C. TERRA AGRO INVEST
S.R.L.

TAI TERRA AGRO INVEST grains
and stuff

19 M 2013
05317

25.07.2013 S.C. TERRA AGRO INVEST
S.R.L.

AZORIA Boabe HRAN{ COMPLET{
PENTRU CÂINI

20 M 2013
05318

25.07.2013 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

ROLLER

21 M 2013
05319

25.07.2013 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

Gyrotec

22 M 2013
05320

25.07.2013 UNIVERSITATEA
POLITEHNICA DIN TIMISOARA

PRACTICOR prin consiliere si
practica spre cariera

23 M 2013
05321

25.07.2013 POZITRON MEDICAL
INVESTIGATION S.R.L.

POZIMED

24 M 2013
05322

25.07.2013 S.C. TERRABISCO S.A. GO FUN

25 M 2013
05323

25.07.2013 S.C. TERRABISCO S.A. PASTA DI SOLE

26 M 2013
05324

25.07.2013 S.C. ALTEO S.R.L. ALTEO

27 M 2013
05325

25.07.2013 S.C. KNAUF GIPS S.R.L. FUGENFULLER

28 M 2013
05326

25.07.2013 S.C. CARREFOUR ROMANIA
S.A.

SUNNY POP'S

29 M 2013
05327

25.07.2013 CRANTA CARMEN FLORINA TESLATRON
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(210) M 2013 04946
(151) 25.07.2013
(732) S.C. ZASS ROMANIA S.R.L., Str.

George Coşbuc nr. 4, judeţul Mureş,
540120, TG. MUREŞ ROMANIA 

(540)
          

ZASS Worldwide comfort

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aspiratoare electrice de praf, maşini de tocat
carne, mixere electrice, blendere electrice,
râşnite de cafea, storcătoare electice de fructe
de uz casnic, tocătoare electrice, maşini de
tuns electrice, foarfeci electrice, maşini de
tuns gazon, incubatoare ouă, maşini de spălat
rufe, roboţi electrici de bucătărie, maşini
electrice de spălat vase, aparate electrice de
feliat, choppere (maşină de tocat).
8 Aparate electrice de epilat, maşini de ras
electrice, maşini electrice de tuns păr, fiare de
ondulat (ondulatoare).
9 Acumulatoare electrice, amplificatoare
audio, televizoare, cabluri electrice, fiare
electrice de călcat, calculatoare portabile,
camere video, cântare, termometre, radiouri,
dispozitive de redare DVD-uri, difuzoare şi
incinte acustice, radiocasetofoane, combine
muzicale.
11 Aparate de prăjit pâine, maşini electrice de
copt pâine, uscătoare de păr, reşou pentru
păstrat mâncarea caldă, oale electrice, aparate
de încălzit aerul, aparate de ionizare şi tratare
aer, aparate purificare aer, ventilatoare
electrice, aeroterme, aparate climatizare aer,

aparate electrice de de făcut iaurt, aparate
electrice pentru patiserie, prăjitoare electrice,
cafetiere electrice, cuptoare cu microunde,
cuptoare electrice, radiatoare electrice,
fierbătoare electrice, aparate electrice de gătit,
hote aspirante de bucătărie, maşini de gătit,
plite electrice, încălzitoare electrice de
biberoane, frigidere, saune electrice faciale,
aparate electrice de încălzit, încălzitoare
electrice de apă, camere frigorifice, filtre
electrice de cafea, aparate şi instalaţii
iluminat, aparate de bronzat, becuri, aparate
de încălzit picioarele, pompe de căldură,
cazane de încălzire, covoare electrice,
uscătoare de mâini, sandwich-maker, combine
frigorifice, congelatoare, friteuse electrice,
pături electrice. Clasa 21 : periuţe de dinţi,
periuţe electrice de dinţi, aţă dentară,
dozatoare de săpun, perii, vase de bucătărie,
piepteni electrici.
21 Periuţe de dinţi, periuţe electrice de dinţi,
aţă dentară, dozatoare de săpun, perii, vase de
bucătărie, piepteni electrici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04947
(151) 25.07.2013
(732) S.C. ZASS ROMANIA S.R.L., Str.

George Coşbuc nr. 4, judeţul Mureş,
540120, TG. MUREŞ ROMANIA 

(540)

ZASS

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

7 Aspiratoare electrice de praf, maşini de tocat
carne, mixere electrice, blendere electrice,
râşnite de cafea, storcătoare electice de fructe
de uz casnic, tocătoare electrice, maşini de
tuns electrice, foarfeci electrice, maşini de
tuns gazon, incubatoare ouă, maşini de spălat
rufe, roboţi electrici de bucătărie, maşini
electrice de spălat vase, aparate electrice de
feliat, choppere (maşină de tocat).
8 Aparate electrice de epilat, maşini de ras
electrice, maşini electrice de tuns păr, fiare de
ondulat (ondulatoare).
9 Acumulatoare electrice, amplificatoare
audio, televizoare, cabluri electrice, fiare
electrice de călcat, calculatoare portabile,
camere video, cântare, termometre, radiouri,
dispozitive de redare DVD-uri, difuzoare şi
incinte acustice, radiocasetofoane, combine
muzicale.
11 Aparate de prăjit pâine, maşini electrice de
copt pâine, uscătoare de păr, reşou pentru
păstrat mâncarea caldă, oale electrice, aparate
de încălzit aerul, aparate de ionizare şi tratare
aer, aparate purificare aer, ventilatoare
electrice, aeroterme, aparate climatizare aer,
aparate electrice de de făcut iaurt, aparate
electrice pentru patiserie, prăjitoare electrice,
cafetiere electrice, cuptoare cu microunde,
cuptoare electrice, radiatoare electrice,
fierbătoare electrice, aparate electrice de gătit,
hote aspirante de bucătărie, maşini de gătit,
plite electrice, încălzitoare electrice de
biberoane, frigidere, saune electrice faciale,
aparate electrice de încălzit, încălzitoare
electrice de apă, camere frigorifice, filtre
electrice de cafea, aparate şi instalaţii
iluminat, aparate de bronzat, becuri, aparate
de încălzit picioarele, pompe de căldură,
cazane de încălzire, covoare electrice,

uscătoare de mâini, sandwich-maker, combine
frigorifice, congelatoare, friteuse electrice,
pături electrice. Clasa 21 : periuţe de dinţi,
periuţe electrice de dinţi, aţă dentară,
dozatoare de săpun, perii, vase de bucătărie,
piepteni electrici.
21 Periuţe de dinţi, periuţe electrice de dinţi,
aţă dentară, dozatoare de săpun, perii, vase de
bucătărie, piepteni electrici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05319
(151) 25.07.2013
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)
           

Gyrotec

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Curele de distribuţie destinate motoarelor
pentru autovehicule; role întinzătoare pentru
distribuţie destinate motoarelor pentru
autovehicule; role de ghidare pentru
distribuţie destinate motoarelor pentru
autovehicule; kituri de distribuţie (curea, rola
întinzătoare, rolă de ghidare). 
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
toate acestea referitoare la curele de distribuţie
destinate motoarelor pentru autovehicule; role
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întinzătoare pentru distribuţie destinate
motoarelor pentru autovehicule; role de
ghidare pentru distribuţie destinate motoarelor
pentru autovehicule; kituri de distribuţie
(curea, rolă întinzătoare, rolă de ghidare).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, toate
acestea referitoare a curele de distribuţie
destinate motoarelor pentru autovehicule; role
întinzătoare pentru distribuţie destinate
motoarelor pentru autovehicule; role de
ghidare pentru distribuţie destinate motoarelor
pentru autovehicule; kituri de distribuţie
(curea, rolă întinzătoare, rolă de ghidare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05320
(151) 25.07.2013
(732) U N I V E R S I T A T E A

POLITEHNICA DIN TIMISOARA,
Piaţa Victoriei, Nr. 2, Judeţul Timiş,
300006, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)
                 

PRACTICOR prin consiliere si practica
spre cariera

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

(531) Clasificare Viena:150701; 150718;
260101; 260701; 270315; 290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale - servicii de educaţie a
persoanelor, editare cărţi, activităţi educative,
organizarea de campanii cu rol de educare,
perfecţionare, instruire, organizarea de
manifestări şi expoziţii educative, organizarea
şi conducerea de conferinţe, colocvii,
congrese,  seminari i ,  s impozioane,
workshop-uri, formare practică, cursuri prin
corespondenţă, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, consiliere
în domeniul educaţiei şi orientării
profesionale, publicare de texte altele decât
cele publicitare, publicare on-line a cărţilor,
comunicare educaţională on-line, instruire şi
practică în domenii tehnice de interes.
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; servicii
oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi
practice ale unor domenii complexe de
activitate; aceste servicii sunt prestate de
reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt:
chimişti, fizicieni, ingineri, programatori,
servicii de cercetare şi creaţie tehnică, analiză
şi cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea şi administrarea bazelor de date şi a
aplicaţiilor web, crearea şi dezvoltarea
paginilor web şi a portalelor de comunicare
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05310
(151) 25.07.2013
(732) ASOCIATIA C.S.F.C. CLINCENI,

Str. Principală nr. 107C, parter, judeţul
Ilfov, , COMUNA CLINCENI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA C.S.F.C. CLINCENI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05321
(151) 25.07.2013
(732) P O Z I T R O N  M E D I C A L

INVESTIGATION S.R.L., Str.
Mircea cel Bătrân nr. 102, demisol,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900663,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

POZIMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale privind sănătatea umană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05322
(151) 25.07.2013
(732) S.C. TERRABISCO S.A., Str. Emil

Racoviţă nr. 3-5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GO FUN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05323
(151) 25.07.2013
(732) S.C. TERRABISCO S.A., Str. Emil

Racoviţă nr. 3-5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASTA DI SOLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05311
(151) 25.07.2013
(732) S.C. ARBORETTE HAGRID

S.R.L., Str. Drumul Bisericii nr. 48,
vila 45, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
              

Ca va ?
(531) Clasificare Viena:241701; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05300
(151) 25.07.2013
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

STIINTA TURCENI, Str. Muncii nr.
13, Jud. Gorj, 217520, TURCENI
ROMANIA 

(540)
                     

Ştiinţa Turceni

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:050320; 210301;

240103; 240105; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05324
(151) 25.07.2013
(732) S.C. ALTEO S.R.L., Str. Lucian

Blaga nr. 17, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420097, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

ALTEO

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05325
(151) 25.07.2013
(732) S.C. KNAUF GIPS S.R.L., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Building - South Tower, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FUGENFULLER

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

19 Materiale de construcţie nemetalice, mortar
pentru construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05302
(151) 25.07.2013
(732) REMARK STUDIO S.R.L., Str.

Caloian Judeţul nr. 6, bl. D20, sc. 2,
et. 4, ap. 37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
                 

Dr. White FAST & HANDY

(591) Culori revendicate:roşu, bleu
(531) Clasificare Viena:261325; 270507;

270511; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbiorit şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05312
(151) 25.07.2013
(732) S . C .  T R A N S Y L V A N I A N

TRADITIONS S.R.L. ,  S t r .
Tăbăcarilor nr. 4-6, bl. B, ap. 2,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ROLL & ROLL

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05303
(151) 25.07.2013
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
                     

MISS & MISTER TV

(531) Clasificare Viena:090905; 090917;
270501; 270507;  

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

3 Înălbiorit şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
9 Ochelari de soare.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; costume de
baie.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
srângerea 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.

38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare) producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05304
(151) 25.07.2013
(732) CLUBUL SPORTIV FOTBAL

CLUB BALS 2007, Str. Nicolae
Bălcescu nr. 14, Jud. Olt, 235100,
BALŞ ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB
BALŞ 2007

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05313
(151) 25.07.2013
(732) MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ, Str.

Armand Călinescu nr. 44, judeţul
Argeş, 110047, PITEŞTI ROMANIA

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)
           

CETATEA LUI VLAD ŢEPEŞ DE LA
POENARI

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

(531) Clasificare Viena:061901; 070101;
260407; 260416; 270501; 290115;  

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

9 Aparate pentru reproducerea sunetelor şi
imaginilor pe CD, DVD şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
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.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Înregistrări pe benzi video, filmări de
microfilme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05326
(151) 25.07.2013
(732) S.C. CARREFOUR ROMANIA

S.A., B-dul Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, etaj 8, Sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
              

SUNNY POP'S

  
(531) Clasificare Viena:010320; 040502;

270502; 270503; 270504; 270510;  
(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 produsepentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05305
(151) 25.07.2013
(732) S.C. LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., B-dul Tomis
nr. 153, 745681, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
             

ISB INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST

(591) Culori revendicate:verd deschi, verde
închis

(531) Clasificare Viena:260104; 260121;
270511; 290112;  

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

39 Transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05314
(151) 25.07.2013
(732) MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ, Str.

Armand Călinescu nr. 44, judeţul
Argeş, 110047, PITEŞTI ROMANIA

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)
                     

CASTRUL ROMAN JIDOVA

(591) Culori revendicate:bej, gri, albastru,
verde, negru

(531) Clasificare Viena:060102; 070101;
250501; 290115;  

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

9 Aparate pentru reproducerea sunetelor şi
imaginilor pe CD, DVD şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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41 Înregistrări pe benzi video, filmări de
microfilme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05327
(151) 25.07.2013
(732) CRANTA CARMEN FLORINA,

Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5, bl.
D13, sc. 1,et. 5, ap. 24, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TESLATRON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru

tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05306
(151) 25.07.2013
(732) S.C. LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., B-dul Tomis
nr. 153, 745681, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                  

ISB INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST
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(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

(531) Clasificare Viena:270501; 270522;
290113;  

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

39 Transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05307
(151) 25.07.2013
(732) S.C. LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., B-dul Tomis
nr. 153, 745681, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

LUMINA NEWS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:010501; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05308
(151) 25.07.2013
(732) S.C. BRANDFUSION CONSULT

S.R.L., Str. Maior Ion Coravu nr. 25,
sc. 1, et. 2, ap. 3, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
           

Cardio Clinic Sănătate din inimă

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020901; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05315
(151) 25.07.2013
(732) S.C. GEHO PISCINE S.R.L., Str.

Poetului nr. 1/C, Hala nr. 45-47,
judeţul Arad, 310345, ARAD
ROMANIA 

(540)
            

GEHO PISCINE
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(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070515; 261113;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Substanţe chimice utilizate în analiza,
purificarea, tratamentul şi întreţinere a
piscinelor, inclusiv clor, floculante, antigel,
preparate pentru dedurizarea apei.
3 Produse pentru curăţat şi degresat piscine;
detergenţi.
5 Dezinfectant!; produse pentru distrugerea
dăunătorilor: fungicide, erbicide, algicide în
special pentru piscine.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor chimice utilizate în analiza,
purificarea, tratamentul şi întreţinere
piscinelor, inclusiv clor, floculante, antigel,
preparate pentru dedurizarea apei, a
produselor pentru curăţat şi degresat piscine,
a detergenţilor, a dezinfectantilor, a
produselor pentru distrugerea dăunătorilor:
fungicide, erbicide, algicide, în special pentru
piscine şi a echipamentelor pentru piscine (cu
excepţiai transportului lor) peimiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere în
mod comod; vânzări on-line; servicii de
irnport-export.
37 Construirea, montarea şi repararea de
piscine;  între ţ inerea ş i  repararea
echipamentelor pentru piscine; întreţinerea şi
curăţarea de piscine; furnizarea de informaţii
şi consultanţă cu privire la construirea,
instalarea, repararea şi întreţinerea de piscine.
39 Ambalarea şi depozitarea produselor
chimice, a detergenţilor, a dezinfectanţilor şi
a echipamentelor pentru piscine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05309
(151) 25.07.2013
(732) S.C. RBL FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Preciziei nr. 38A, parter,
ap. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

Natura pack

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050315;

260118; 270507; 270508;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05316
(151) 25.07.2013
(732) S.C. TERRA AGRO INVEST

S.R.L., Str. Războieni, bl. J12, sc. D,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, 110225,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)
          

TAI TERRA AGRO INVEST grains and
stuff

(531) Clasificare Viena:010317; 010319;
050504; 061909; 270502; 270522;  

(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; servici de import-export
produse uz furaj; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05317
(151) 25.07.2013
(732) S.C. TERRA AGRO INVEST

S.R.L., Str. Războieni, bl. J12, sc. D,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, 110225,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)
              

AZORIA Boabe HRANĂ COMPLETĂ
PENTRU CÂINI

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

260415; 260418; 270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; servici de import-export
produse uz furaj; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05318
(151) 25.07.2013
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)
               

ROLLER

  
(531) Clasificare Viena:150709; 150718;

270315; 270502;  

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

12 Jante din tablă sau din aliaj pentru
autovehicule.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea referitoare la jante din
tablă sau din aliaj pentru autovehicule.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, toate
acestea referitoare la jante din tablă sau din
aliaj pentru autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜


