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Cereri M|rci publicate în data de 02.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05301
26.07.2013 S.C. MOGADORMED S.R.L. MRINI EYE HOSPITAL

2 M 2013
05328

26.07.2013 S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L. ubers

3 M 2013
05329

26.07.2013 S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L. Forster

4 M 2013
05330

26.07.2013 EXPERT TRAINING S.R.L. et EXPERT TRAINING Furnizor
formare profesional|

5 M 2013
05331

26.07.2013 S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L. izimoizi

6 M 2013
05332

26.07.2013 S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L. Laimonci

7 M 2013
05333

26.07.2013 CLUBUL SPORTIV
UNIVERSITATEA CLUJ

TRADITIE SI PERFORMANTA

8 M 2013
05334

26.07.2013 S.C. EUROPLASTIC S.R.L. EUROPUR

9 M 2013
05335

26.07.2013 S.C. EUROPLASTIC S.R.L. HYDRO TOP

10 M 2013
05336

26.07.2013 FUNDATIA CULTURAL
UMANITARA SO.SI.SE.SA

FESTIVALUL NATIONAL GICA
PETRESCU

11 M 2013
05337

26.07.2013 S.C. NEW TREND SERV S.R.L. Francy TRENDY KIDS CLOTHES

12 M 2013
05338

26.07.2013 ETHOS HOUSE INVESTMENTS
S.A.

ETHOS HOUSE

13 M 2013
05339

26.07.2013 OLTEAN V. GABRIEL VASILE GVO SECURITY

14 M 2013
05340

26.07.2013 GEORGESCU GHEORGHE
DANIEL

CONTAINER BAR

15 M 2013
05341

26.07.2013 S.C. AMALTHIA EXIM S.R.L. DEMETRA

16 M 2013
05342

26.07.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

SWITCH ON

17 M 2013
05343

26.07.2013 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.

18 M 2013
05344

26.07.2013 S.C. MELINDA-IMPEX STEEL
S.A.

M MELINDA STEEL
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19 M 2013
05346

26.07.2013 S.C. EUREX ALIMENTARE
S.R.L.

Ovalino

20 M 2013
05347

26.07.2013 S.C. PHARMNET PLUS S.R.L. PHARMNET PLUS

21 M 2013
05348

26.07.2013 DRAGNEA VALENTIN
DAL CORSO PHILIP

NATURA ACTIVA
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(210) M 2013 05301
(151) 26.07.2013
(732) S.C. MOGADORMED S.R.L., Str.

Str. Adamclisi, nr. 1C, etaj parter, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
               

MRINI EYE HOSPITAL
(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 05334
(151) 26.07.2013
(732) S.C. EUROPLASTIC S.R.L., B-dul

Timişoara nr. 98E, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

EUROPUR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de

protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05335
(151) 26.07.2013
(732) S.C. EUROPLASTIC S.R.L., B-dul

Timişoara nr. 98E, sector 6, ,
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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

HYDRO TOP

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05336
(151) 26.07.2013
(732) F U N D A T I A  C U L T U R A L

UMANITARA SO.SI.SE.SA, Str.
Drumul Gării nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL NATIONAL GICA
PETRESCU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05337
(151) 26.07.2013
(732) S.C. NEW TREND SERV S.R.L.,

Str. Izvorul Mureşului nr. 13, bl. D22,
sc. B, et. 4, ap. 20, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Francy TRENDY KIDS CLOTHES

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05328
(151) 26.07.2013
(732) S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L., Str.

Smaranda Brăescu nr. 56, sector 1,
7000, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                  

ubers

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; bibliorafturi;
tipărituri; fotografii; papetărie; 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
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
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cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
operaţiuni de import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05329
(151) 26.07.2013
(732) S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L., Str.

Smaranda Brăescu nr. 56, sector 1,
7000, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
               

Forster

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260406; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; bibliorafturi;
tipărituri; fotografii; papetărie; 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
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.
35  Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05330
(151) 26.07.2013
(732) EXPERT TRAINING S.R.L., Str.

Louis Pasteur nr. 24, ap. 47, Judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)
                  

et EXPERT TRAINING Furnizor
formare profesională
  
(531) Clasificare Viena:260318; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de telecomunicaţii prin intermediul
site-urilor şi portalurilor web pentru
activităţile de educaţie şi instruire, astfel cum
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sunt descrise mai jos, în clasa 41.
41 Servicii de formare profesională,
organizare şi conducerea de ateliere
profesionale (work shop-uri) şi cursuri de
pregătire profesională, servicii de consultanţă
în materie de instruire şi cu privire la analiza
cerinţelor de instruire, cu privire la
planificarea strategică în diferite domenii,
consultanţă în domeniul pregătirii
profesionale şi formării profesionale continue,
stabilirea de standarde în formare, organizare
de seminarii, simpozioane şi conferinţe legate
de instruire, servicii de consultanţă cu privire
la pregătirea profesională, certificarea
premiilor de educaţie şi instruire (acordarea
diplomelor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05338
(151) 26.07.2013
(732) ETHOS HOUSE INVESTMENTS

S.A., Str. Paleologu nr. 24, Subsol,
Camera 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

ETHOS HOUSE
(591) Culori revendicate:maro (pantone

732C)
 (531) Clasificare Viena:070124; 260116;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; publicitate
(inclusiv în domeniul construcţiilor şi
imobiliar); actualizarea şi răspândirea

materialelor publicitare (inclusiv în domeniul
construcţiilor şi imobiliar); închirierea
spaţiilor publicitare; analiza de preţuri de
achiziţie; evaluări ale afacerilor; asistenţă în
managementul afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; informaţii, anchete,
cercetări şi investigaţii de afaceri;
managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare; managementul afacerilor;
consultanţă pentru organizarea afacerilor;
servicii de relocare pentru afaceri; informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori;
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; sistematizarea şi
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; prognoze economice ; servicii
de structurare în scop publicitar; studii şi
cercetare de marketing; consultanţă de
management al personalului; publicitate
online pe o reţea de computere; organizare de
expoziţii, târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; servicii externalizate de asistenţă
în afaceri; publicitate în aer liber; intermediere
de achiziţii; relaţii publice; publicitate şi
reclame radio şi TV; închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare;
închirierea de material publicitar (inclusiv în
mediul online); prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail;
intermedieri de promoţii de vânzare;
intermedierea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; scrierea textelor publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; managementul apartamentelor;
birouri de cazare; închirierea apartamentelor;
evaluări imobiliare; investiţii de capital
(inclusiv în domeniul construcţiilor şi
imobiliar); agenţii imobiliare şi management
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imobiliar; evaluare financiara (inclusiv în
domeniul construcţiilor şi imobiliar);
evaluarea costurilor de reparaţii (nclusiv în
domeniul construcţiilor şi imobiliar);
factoring; financiar; consultanţă financiara;
informaţii financiare (inclusiv în domeniul
construcţiilor şi imobiliar); sponsorizare
financiară; servicii de finanţare (inclusive în
domeniul construcţiilor şi imobiliar);
subscrierea asigurărilor de incendiu; garanţii;
subscrierea asigurărilor de sănătate;
imprumuturi în rate; brokeraj de asigurări,
consultanţă pentru asigurări; informaţii
privind asigurările; finanţarea contractelor de
achiziţie în rate (inclusiv în domeniul
construcţiilor şi imobiliar); leasing imobiliar;
împrumuturi contra garanţii; împrumuturi
financiare; management financiar; banking
pentru ipoteci; fonduri mutuale; servicii de
fonduri de tip provident; brokeraj imobiliar;
colectarea chiriilor; închirierea spaţiilor de
birou; închirierea de apartamente de bloc;
brokeraj cu acţiuni şi titluri; închirierea
clădirilor cu destinaţie diversă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; instalarea
şi repararea instalaţiilor de aer condiţionat;
asfaltare; curăţarea şi repararea cazanelor;
zidărie; supervizarea construcţiei de clădiri;
izolaţii pentru clădiri; construirea de gherete şi
magazine pentru bâlciuri; etanşarea şi
curăţarea clădirilor (suprafeţe interioare şi
exterioare); închirierea de buldozare şi
excavatoare; instalarea şi repararea de alarme
antifurt; întreţinerea şi reparaţia arzătoarelor;
servicii de tâmplărie; instalarea, mentenanţă şi
reparaţia de hardware pentru computere;
consultaţii pentru construcţii; macaralelor şi a
echipamentelor pentru construcţii; informaţii
legate de construcţii; hidroizolaţii; demolarea
clădirilor; instalarea uşilor şi ferestrelor;
forarea fântânilor; instalarea şi repararea

aparaturii electrice; instalarea şi repararea
lifturilor; construcţii de fabrici; instalarea şi
repararea alarmelor de incendiu; instalarea şi
repararea echipamentelor frigorifice şi de
încălzire; construcţii de porturi; informaţii
legate de reparaţii; instalarea şi repararea
dispozitivelor legate de irigaţii; instalarea
echipamentelor de bucătărie; reparaţia
încuietorilor; vopsire de interior şi exterior;
aplicarea tapetului; pavarea drumurilor;
construcţia de dane; construcţia şi mentenanţa
conductelor; tencuire; servicii de instalare;
reparaţie de pompe; informaţii legate de
reparaţii; reparaţii subacvatice; nituire;
servicii pentru acoperişuri; protecţie
anticoroziva; sablare; construcţia de
eşafodaje; vopsirea şi reparaţia indicatoarelor;
construcţia şi mentenanţa piscinelor; emailare;
tapisare; curăţirea geamurilor; construcţii de
clădiri de birouri; construcţie de Malluri;
instalarea, repararea şi mentenanţa instalaţiilor
electrice; foraj orizontal şi vertical pentru
construcţii; construcţia, reparaţia şi
mentenanţa reţelelor de caz, apă şi canal;
construcţii de grădini zoologice, parcuri şi
grădini.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare (hoteluri şi pensiuni); închiriere de
locuinţe temporare; rezervări de locuinţe
temporare; pensiuni pentru animale; servicii
de bar; rezervări la pensiuni; pensiuni;
închiriere de clădiri transportabile; cafenele;
servicii de camping (cazare); cantine; catering
de alimente şi băuturi; creşe; servicii de
camping de vacanţă; case de pensionari;
hosteluri; rezervări hoteliere; hoteluri,
moteluri; închirierea sălilor de şedinţă;
restaurante cu autoservire; aziluri; snack
baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05339
(151) 26.07.2013
(732) OLTEAN V. GABRIEL VASILE,

Str. Mareşal Averescu nr. 20, bl. 20,
sc. E, et. 1, ap. 55, judeţul Hunedoara,
330013, DEVA ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
               

GVO SECURITY

(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030702; 030716;

270502; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05331
(151) 26.07.2013
(732) S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.
B, et. 5, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

izimoizi
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate.
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; 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole debirou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05332
(151) 26.07.2013
(732) S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.
B, et. 5, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Laimonci
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; distribuitoare automate.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05340
(151) 26.07.2013
(732) GEORGESCU GHEORGHE

DANIEL, Str. Tudor Vladimirescu nr.
11, Jud. Constanţa, , SAT VAMA
V E C H E  ( C O M .  L I M A N U )
ROMANIA 

(540)

CONTAINER BAR

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05333
(151) 26.07.2013
(732) C L U B U L  S P O R T I V

U N I V E R S I T A T E A  C L U J ,
Str.Cardinal Iuliu Hossu nr. 23, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA 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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TRADITIE SI PERFORMANTA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 mobilielor);
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 05341
(151) 26.07.2013
(732) S.C. AMALTHIA EXIM S.R.L., Str.

Principală (incinta Societăţii Agricole
Marius), jud. Prahova, , COMUNA
CEPTURA ROMANIA 

(540)
               

DEMETRA

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Conserve de legume şi fructe, uleiuri de
măsline, pastă de măsline.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
marfuri.
40 Prelucrarea şi sterilizare măsline.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05343
(151) 26.07.2013
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 123, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

(531) Clasificare Viena:040103; 040310;
040515;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate.
39 Difuzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05344
(151) 26.07.2013
(732) S.C. MELINDA-IMPEX STEEL

S.A., Str. Beclean nr. 314, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)
               

M MELINDA STEEL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,

conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05346
(151) 26.07.2013
(732) S.C. EUREX ALIMENTARE

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 99,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(540)
                   

Ovalino

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu, alb,
maro

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate 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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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05342
(151) 26.07.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SWITCH ON
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Filme fotosensibile neexpuse; hârtie
fotosensibilă.
2 Cerneală pentru imprimante; cartuşe de
toner (pline) pentru imprimante şi
fotocopiatoare.
3 Produse de curăţare pentru CD-uri, DVD-uri
şi pentru Blue Ray; seturi de curăţare (produse
de curăţare) pentru calculatoare, monitoare
(hardware pentru computer) şi unităţi de
afişare vizuală, constând în preparate de
curăţare.
7 Aparate de uz casnic şi aparate de uz casnic
pentru bucătărie (incluse în această clasă), în
special elecrocasnice pentru bucătărie,
storcătoare de fructe (maşini), storcătoare,
maşini pentru spălat sticle, aparate
electromecanice pentru prepararea băuturilor,
râşniţe de cafea, maşini de tăiat, tăietoare

universale, maşini de ascuţit cuţite, cuţite
electrice, mixere, deschizătoare de conserve,
maşini de tocat carne, maşini electrice de
mărunţit carnea, maşini pentru fabricarea
pastelor, aspiratoare, maşini de spălat vase,
maşini de călcat, uscătoare centrifuge, maşini
de spălat, maşini de cusut, aparate de sudură
electrică; saci pentru aspiratoare, aparate
electrice pentru lipirea ambalajelor din plastic.
8 Aparate de ras; deschizătoare de conserve
(non-electrice); cuţite; ondulatoare de păr;
aparate de netezire a părului (de îndreptare);
aparate de pieptănat (manuale nu electrice);
aparate de înlăturare a părului; maşini de tuns
barba; maşini electrice de tuns părul; râzătoare
pentru brânză; maşini de tuns părul, plăci de
îndreptat părul.
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice (incluse în această clasă), în
special telefoane pentru copii, aparate de
comutaţie electrică şi panouri de comutaţie
pentru birou; cântare; aparate de înregistrare,
transmitere şi reproducere a sunetului şi/sau a
imaginilor şi/ sau a datelor prelucrate
electronic şi accesorii ale acestora (incluse în
această clasă), în particular televizoare,
proiectoare, videoproiectoare, aparate de
radio, aparate de radio prin internet, radiouri
cu ceas, aparate video, DVD playere, aparate
de înregistrat DVD-uri, Blue-Ray playere,
aparate de înregistrat CD-uri, dictafoane,
aparate de înregistrare audio analogice şi
digitale şi aparate de înregistrat casete audio,
casetofoane analogice şi digitale, echipamente
stereo, echipamente stereo portabile,
echipamente video portabile, CD playere
portabile, aparate legate prin fir şi/sau fără fir
de transmisie video şi/sau audio şi/sau pentru
transmiterea datelor prelucrate pe cale
electronică; amplificatoare, receptoare,
difuzoare, CD playere, fiecare dintre acestea
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de asemenea pentru a fi instalate în vehicule;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, stocarea, reglarea
sau comanda energiei electrice, în special
dispozitive de încărcare pentru acumulatoare
electrice, baterii şi acumulatori electrici;
aparate electronice digitale portabile (incluse
în aceasta clasă); dispozitive electronice
digitale de buzunar (incluse in aceasta clasa);
playere MP3; playere MP4; aparate şi
instrumente fotografice, cinematografice şi
optice, în particular camere fixe, obiective,
binocluri, camere, camere video, camere video
de tip camcorder, camere pentru filmarea
filmelor cinematografice, camere digitale,
echipamente foto flash, foto flash-uri, ecrane
de proiecţie, filme expuse, rame pentru
diapozitive, trepiede, genţi pentru aparate de
fotografiat, carduri de memorie, scanere foto,
imprimante foto, baterii pentru aparate
fotografice, cinematografice şi optice, unităţi
de încărcare pentru aparate, fotografice,
cinematografice şi optice, carduri de memorie
pentru aparate fotografice, cinematografice şi
optice, acumulatori pentru aparate fotografice,
cinematografice şi optice, cabluri de conectare
şi prize pentru aparate fotografice
cinematografice şi optice, genţi pentru
echipamente fotografice, cinematografice şi
optice, rame digitale pentru fotografii,
echipamente pentru telefaxuri; echipamente de
prelucrare a datelor; computere; imprimante;
scanere, display-uri; notebook-uri şi
accesoriile pentru acestea (incluse în această
clasă), în special unităţi de încărcare,
acumulatori şi genţi; dispozitive periferice
pentru computer precum şi accesorii ale
acestora (incluse în această clasă), în special
tastaturi, mouse-uri pentru calculator, track
balls, joystick-uri, console pentru jocuri,
volane pentru calculator, plăci de calculator

plug-in, carduri de memorie, plăci grafice,
plăci TV pentru calculatoare, plăci de sunet,
camere web, dispozitive de inscripţionare
CD-uri, dispozitive de inscripţionare DVD,
modemuri, cabluri de conectare, conectori,
cabluri USB, difuzoare de calculator, hard
disk-uri, unităţi de disc, plăci de reţea;
software pentru calculator, în special software
pentru jocuri de calculator; sisteme şi instalaţii
care primesc şi care transmit şi părţi ale
acestora pentru transmiterea de sunete şi
imagini, în special cele pentru recepţia prin
satelit, în particular antene, antene parabolice,
decodoare, modemuri, convertoare,
convertoare a microundelor, amplificatoare,
amplificatoare de antenă, ghiduri de unda,
porturi pentru antene, sisteme şi instalaţii de
comunicaţii de bandă largă, cabluri pentru
antene; aparate telefonice şi sisteme de
telefonie, în special telefoane şi telefoane
mobile şi accesorii pentru acestea (incluse în
această clasă) în particular antene, unităţi de
încărcare, acumulatori, sisteme de conversaţie
hands-free, suporturi pentru telefoanele
mobile, huse şi genţi; unităţi de telefaxuri;
seturi de robot telefonic; receptoare
transmiţătoare pentru transmiterea sunetului şi
a imaginilor în reţelele radio digitale celulare;
căşti inclusiv seturi pentru cap; microfoane;
medii de stocare de date pentru stocarea de
informaţii, date, imagini şi sunete, în
particular CD-uri, DVD-uri, discuri Blue-Ray,
carduri de memorie, casete audio, casete
video, casete de prelucrare a datelor, benzi
magnetice, suporturi magnetice-bandă de
stocare a datelor, mini discuri, unităţi de
navigaţie şi accesoriile lor (incluse în această
clasă), în particular antene, echipamente de
încărcare, acumulatori, suporturi şi genţi;
calculatoare de mână; dispozitive de protecţie
la supratensiune; dispozitive de traducerere
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electronică de buzunar; genţi pentru CD
playere portabile, dispozitive electronice
digitale portabile, dispozitive de buzunar
electronice digitale, MP3 playere şi MP4
playere; cabluri; cartele magnetice; cartele
codate.
10 Echipament pentru masaj (aparate);
dispozitive de măsurare a tensiunii arteriale;
termometre pentru scopuri medicale;
dispozitive de măsurare a ritmului cardiac;
analizoare pentru grăsimile din corp pentru
scopuri medicale; dispozitive pentru
acupunctură; dispozitive pentru emisia de
lumină în infraroşu pentru scopuri medicale;
perne electrice pentru încălzire pentru uz
medical.
11 Aparate electrocasnice pentru uz casnic şi
pentru bucătărie (incluse în această clasă), în
special fierbătoare pentru ouă, unităţi de
umezire a aerului, dispozitive de înlăturare a
umezelii din aer, ventilatoare, aparatură şi
instalaţie de curăţare a aerului, radiatoare,
aeroterme, calorifere, aparate electrocasnice
pentru prepararea iaurtului (electrice), aparate
de incălzit sticle (electrice), fripteuze
(electrice), aparate de făcut sandwich-uri,
dispozitive raclette (electrice), dispositive
pentru vafe (electrice), echipament pentru
grătar, maşini de gătit cu aburi, prăjitoare de
pâine, cafetiere (electrice), expresoare
(electrice), filtre de cafea (electrice), aparatură
şi sisteme pentru gătit, maşini de preparare a
cafelei (electrice), strecurătoare automate
pentru ceai, fierbătoare pentru apă, maşini şi
instalaţii pentru îngheţată şi gheaţă, maşini de
copt pâine, maşini de gătit sub presiune
(electrice), uscătoare de păr, dispozitive de
bronzare, perne pentru încălzire (fără scop
medical), plite, cuptoare, frigidere,
congelatoare, containere de răcire, aparate de
uscare, unităţi de apă caldă, cazane de apă

caldă, echipament pentru microunde,
ansamblu cu microunde pentru bucătărie,
maşină rotativă de călcat rufe, căzi de baie cu
bule pentru picioare, aparate, dispozitive şi
instalaţii pentru aer condiţionat; chiuvete; hote
pentru bucătării, aparate şi instalaţii pentru
iluminat.
14 Cronometre. 
16 Tocătoare pentru birou; folie de plastic
pentru ambalat; laminatoare de documente
pentru birou.
21 Aparate de gătit, în special maşini de făcut
paste (acţionate manual), aparate de gătit pe
bază de aburi (non-electrice), aparate de gătit
orez (non-electrice), aparate de gătit sub
presiune (non-electrice), oale, tigăi;
dispozitive pentru îngrijirea dentară şi orală,
în special dispozitive de utilizare a apei de
gură, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi
electrice, perii de schimb pentru periuţele de
dinţi electrice; seturi fondue (non-electrice);
tigăi de tip wok.
28 Console electronice pentru jocuri ca
echipament adiţional pentru monitoare şi
display-uri; jocuri video pentru ca echipament
adiţional pentru monitoare şi display-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05347
(151) 26.07.2013
(732) S.C. PHARMNET PLUS S.R.L., Str.

Dr. Iacob Felix nr. 55, et. 4, camera 2,
sector 1, , BUCUREŞTI 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)
             

PHARMNET PLUS

(591) Culori revendicate:vernil, vernil
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270519; 290103;  
(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,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de import-export.
39 Servicii de transport a mărfurilor, servicii
de ambalare şi depozitare a mărfurilor în
depozite sau alte clădiri pentru a fi conservate
sau păzite.
44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05348
(151) 26.07.2013
(732) DRAGNEA VALENTIN, Str.

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

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

(540)

NATURA ACTIVA
 
(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜


