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Cereri M|rci publicate în 02.09.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05710
26.08.2013 HINCU DANIELA DACIA ochio PANDANTIV OPTIC

2 M 2013
05875

26.08.2013 NEAGU CONSTANTIN TEOFIL J'adore lounge & more

3 M 2013
05933

26.08.2013 S.C. MIUTA CONSTRUCT
S.R.L.

LOLLIPOP PLAYGROUND

4 M 2013
05934

26.08.2013 S.C. SWISS GOLD
INTERNATIONAL S.R.L.

Swiss Diamond world corporation

5 M 2013
05935

26.08.2013 S.C. TBM INNOVATION STEEL
S.R.L.

TBM LIGHT

6 M 2013
05936

26.08.2013 S.C. SOIMUL SECURITI
PROTECT S.R.L.

S SOIMUL SECURITI PROTECT

7 M 2013
05937

26.08.2013 S.C. OZDAL IMPEX S.R.L. f STORE MAGAZINUL TUTUROR

8 M 2013
05938

26.08.2013 MARIAN DRAGOÔ GEORGE LA P{C{NELE

9 M 2013
05939

26.08.2013 CONSTANTIN LEONTIN
DANIEL

3Dmaker4U

10 M 2013
05940

26.08.2013 STOEAN MIHAIL VALENTIN Heybucharest

11 M 2013
05941

26.08.2013 S.C. BS SPORT S.R.L. VITABOLIC

12 M 2013
05942

26.08.2013 FEDERAÚIA SOLIDARITATEA
SANITAR{ DIN ROMÂNIA

SOLIDARITATEA SANITAR{ Doar
împreun| putem reuÕi !

13 M 2013
05943

26.08.2013 BREBULET ANDREI PFA Romania-To-Go Tours

14 M 2013
05944

26.08.2013 S.C. PROTECT CONSULT
S.R.L.

ProtectVit

15 M 2013
05945

26.08.2013 S.C. PROTECT CONSULT
S.R.L.

Protemyl

16 M 2013
05946

26.08.2013 S.C. UNIC SPEED SECURITY
S.R.L.

USS UNIC SPEED SECURITY

17 M 2013
05947

26.08.2013 S.C. VALVIS HOLDING S.A. BERE CARPATICA

18 M 2013
05948

26.08.2013 ANDREI FLORIN MIRCEA MIÔCAREA pentru ARGEÔ Õi
MUSCEL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
26.08.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2013
05949

26.08.2013 LAKOMCSIK MARGARETA
LILIANA

Cora Dumitrescu cosmetics crema
antirid

20 M 2013
05950

26.08.2013 LAKOMCSIK MARGARETA
LILIANA

Cora Dumitrescu cosmetics crema
demachiant Õi masaj

21 M 2013
05951

26.08.2013 LAKOMCSIK MARGARETA
LILIANA

Cora Dumitrescu cosmetics crem|
hr|nitoare

22 M 2013
05952

26.08.2013 LAKOMCSIK MARGARETA
LILIANA

Cora Dumitrescu cosmetics crema
anti-acnee

23 M 2013
05953

26.08.2013 LAKOMCSIK MARGARETA
LILIANA

Cora Dumitrescu cosmetics soluÛie
anti-acnee

24 M 2013
05954

26.08.2013 S.C. D-TOYS S.R.L. SECRET SYMBOL

25 M 2013
05955

26.08.2013 S.C. VENUS IMPEX S.R.L. SWEETS HARMONY

26 M 2013
05956

26.08.2013 VINTILA RAZVAN CATALIN HERMANN RESIDENCE

27 M 2013
05957

26.08.2013 VINTILA RAZVAN CATALIN TOTAL DENT

28 M 2013
05958

26.08.2013 INTER CONECTER S.R.L. TIMIÔ

29 M 2013
05959

26.08.2013 INTER CONECTER S.R.L. BANAT

30 M 2013
05960

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Restaurant PELICAN

31 M 2013
05961

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant SEMIRAMIS

32 M 2013
05962

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant NARCIS

33 M 2013
05963

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant TOSCA

34 M 2013
05964

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant SIRET

35 M 2013
05965

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant PRAHOVA
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36 M 2013
05966

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel MURES

37 M 2013
05967

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant ATENA

38 M 2013
05968

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant AIDA

39 M 2013
05969

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant HORA

40 M 2013
05970

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant SIRENA

41 M 2013
05971

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant CERNA

42 M 2013
05972

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Complex BALADA

43 M 2013
05973

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Complex CLEOPATRA

44 M 2013
05974

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant LIDIA

45 M 2013
05975

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant BRANDUSA

46 M 2013
05976

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Restaurant ORION

47 M 2013
05977

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel RALUCA

48 M 2013
05978

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant MIORITA

49 M 2013
05979

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

BAI RECI DE NAMOL

50 M 2013
05980

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel GLORIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
26.08.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

4

51 M 2013
05981

26.08.2013 BAKER PLAZA

52 M 2013
05982

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant CAPITOL

53 M 2013
05983

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel ANCORA

54 M 2013
05984

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant MAGURA

55 M 2013
05985

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel-Restaurant VENUS

56 M 2013
05986

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel DIANA

57 M 2013
05987

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel MINERVA

58 M 2013
05988

26.08.2013 S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA
NEAGR{ S.A.

Hotel VRAJA MARII

59 M 2013
05989

26.08.2013 VLAD CORINA
ALUCHI CONSTANTIN

IL PASSO SHOES &
ACCESSORIES

60 M 2013
05990

26.08.2013 VLAD CORINA
ALUCHI CONSTANTIN

IP

61 M 2013
05991

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. SOFT

62 M 2013
05992

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. SENZOR

63 M 2013
05993

26.08.2013 S.C. EXOTIC FRUMUSETE
S.R.L.

EXOTIC FRUMUSETE GUARD

64 M 2013
05994

26.08.2013 CONSTANTIN MIHAI Prajy !

65 M 2013
05995

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. EVO

66 M 2013
05996

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. GOLD SPARK

67 M 2013
05997

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. TED

68 M 2013
05998

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. EDY
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69 M 2013
05999

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. DEFENDER

70 M 2013
06000

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. COMFORT

71 M 2013
06001

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. COMBI

72 M 2013
06002

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. BOB

73 M 2013
06003

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. ALASKA

74 M 2013
06004

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. MARK

75 M 2013
06005

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. KAROL

76 M 2013
06006

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. RAINKIT

77 M 2013
06007

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. PONTIC

78 M 2013
06008

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. STRADA

79 M 2013
06009

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. VISIBILITY

80 M 2013
06010

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. THUNDER

81 M 2013
06011

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. NITROX

82 M 2013
06012

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. XTREME

83 M 2013
06013

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. WELDER

84 M 2013
06014

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. RAY

85 M 2013
06015

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. PROFI

86 M 2013
06016

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. POLAR

87 M 2013
06017

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. IMPACT

88 M 2013
06018

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. GOLD WIRE

89 M 2013
06019

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. MAXIBEND
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90 M 2013
06020

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. MINICUT

91 M 2013
06021

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. MINIBEND

92 M 2013
06022

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. ORIZONT

93 M 2013
06023

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. GRIP PLUS

94 M 2013
06024

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. MEGAFORCE

95 M 2013
06025

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. JACK

96 M 2013
06026

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. PRO PLUS

97 M 2013
06027

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART WELD

98 M 2013
06028

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. SAM

99 M 2013
06029

26.08.2013 S.C. TRITON S.R.L. WILL

100 M 2013
06030

26.08.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

TIGRU

101 M 2013
06031

26.08.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

102 M 2013
06032

26.08.2013 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

ORANGE TIGRU

103 M 2013
06033

26.08.2013 ZORKOT MOHAMAD HUSSEIN La Plage buddha bar LOUNGE

104 M 2013
06034

26.08.2013 S.C. D.F.S. ACTIV
PROTECTION S.R.L.

D.F.S. ACTIV PROTECTION

105 M 2013
06035

26.08.2013 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY CARE BIO

106 M 2013
06036

26.08.2013 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY CARE HOME

107 M 2013
06037

26.08.2013 S.C. ELYSEE CONCEPT S.R.L. ELYSEE INSPIRING SENSES
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(210) M 2013 05710
(151) 26.08.2013
(732) HINCU DANIELA DACIA, Str.

Progresului, nr. 15, ap. 9, Jud. Mureş,
, TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)
             

ochio PANDANTIV OPTIC

(591) Culori revendicate:mov, roz
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; publicitate; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
38 Telecomunicaţii; activităţi transmitere
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05875
(151) 26.08.2013
(732) NEAGU CONSTANTIN TEOFIL,

Bd. Tomis nr. 307, bl. 8B, sc. B, ap.
7 2 ,  J u d e t u l  C o n s t a n t a ,  ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

J'adore lounge & more

(591) Culori revendicate:portocaliu
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
în baruri şi cluburi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05946
(151) 26.08.2013
(732) S.C. UNIC SPEED SECURITY

S.R.L., Str. Năsăud nr. 97 (Năsăud
Shopping Center), Corp 3, Subsol,
Cam. 303A, şi 303B, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)
                

USS UNIC SPEED SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260110; 260118;

260318; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare sisteme de pază. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază, servicii de monitorizare
(cu ajutorul aparatelor) şi intervenţie rapidă
prin echipaje specializate.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport şi depozitare valori. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază,
protecţie, supraveghere de obiecte, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin

echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05933
(151) 26.08.2013
(732) S.C. MIUTA CONSTRUCT S.R.L.,

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, bl. 2, sc.
3, et. 3, ap. 84, sector 3, 032453,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOLLIPOP PLAYGROUND

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

41 Planificare de petreceri (distracţii),
organizare evenimente distractive pentru
copii, organizarea competiţiilor (educaţionale
sau de amuzament), distracţii, amuzament.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05934
(151) 26.08.2013
(732) S . C .  S W I S S  G O L D

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Republicii nr. 21, judeţul Constanţa,
905360, EFORIE SUD ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
            

Swiss Diamond world corporation
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(531) Clasificare Viena:241314; 260418;
270512; 270524;  

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

35 Publicitate şi regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de bunuri exclusiv de
provenienţă elveţiană, în special ceasuri şi
bijuterii cu diamante (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05935
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TBM INNOVATION STEEL

S.R.L., DN 65 B km 105, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)
                   

TBM LIGHT

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:050314; 260522;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 05936
(151) 26.08.2013
(732) S.C.  SOIMUL SECURITI

PROTECT S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr. 6, cam. 3, judeţul Argeş,
110227, PITEŞTI ROMANIA 

(540)
                     

S SOIMUL SECURITI PROTECT

(531) Clasificare Viena:260408; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06017
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

IMPACT

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

9 Mănuşi de uz industrial cu rol de protecţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05937
(151) 26.08.2013
(732) S.C. OZDAL IMPEX S.R.L., Bd.

Eroilor nr. 118, bl. C, sc. 1, et. 5, ap.
33,  jude ţul  I l fov,  077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                 

f STORE MAGAZINUL TUTUROR

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06018
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

GOLD WIRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate de sudură; electrozi pentru sudură.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06019
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

MAXIBEND

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

7 Maşini îndoit şi tăiat fier beton.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06020
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

MINICUT

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

7 Maşini îndoit şi tăiat fier beton.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06021
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

MINIBEND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini îndoit şi tăiat fier beton.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05938
(151) 26.08.2013
(732) MARIAN DRAGOŞ GEORGE, Str.

Sara nr. 9, judeţul Vaslui, , HUŞI
ROMANIA 

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

(540)
               

LA PĂCĂNELE

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010105; 010115;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe (jocuri pentru computer);
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06022
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

ORIZONT

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

9 Ochelari de protecţie uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05968
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant AIDA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06023
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

GRIP PLUS

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

9 Mănuşi de uz industrial cu rol de protecţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05969
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant HORA

  

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

43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06024
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

MEGAFORCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini, unelte în special pistoale de spumă
şi silicon. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05939
(151) 26.08.2013
(732) C O N S T A N T I N  L E O N T I N

DANIEL, Aleea Ariniş nr. 2, bl. A40,
sc. C, et. 3, ap. 40, sector 6, 062033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

3Dmaker4U

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

(531) Clasificare Viena:260409; 270711;
290113;  

(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, în special:
servicii de proiectare şi realizare prin
tehnologii specifice, cum ar fi, dar fără a se
limita la, imprimarea tridimensională, a
obiectelor din materiale plastice şi nu numai,
realizate în serie foarte mică sau produse
individuale personalizate, destinate publicului
larg şi profesioniştilor, pentru o mare
diversitate de aplicaţii, de exemplu, produse
personalizate pentru ocazii, piese pentru
înlocuirea unora rupte sau sparte, repere
pentru robotică sau modelism; servicii de
proiectare şi dezvoltare a tehnologiilor de
imprimare tridimensională.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05940
(151) 26.08.2013
(732) STOEAN MIHAIL VALENTIN,

Calea Victoriei nr. 153, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Heybucharest

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare prin toate mijloacele
a oraşelor, restaurantelor, cluburilor,
hotelurilor, locurilor de vizitat; publicitate sub
orice formă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05970
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant SIRENA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05971
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant CERNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05941
(151) 26.08.2013
(732) S.C. BS SPORT S.R.L., Bîrzava nr.

61, judeţul Timiş, , GIROC
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)
             

VITABOLIC

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(531) Clasificare Viena:020108; 270502;
270508; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05972
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Complex BALADA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05973
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Complex CLEOPATRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05974
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant LIDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05975
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant BRANDUSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05976
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Restaurant ORION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05977
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel RALUCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05978
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant MIORITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05942
(151) 26.08.2013
(732) FEDERAŢIA SOLIDARITATEA

SANITARĂ DIN ROMÂNIA, Str.
Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 3,
060021, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

SOLIDARITATEA SANITARĂ Doar
împreună putem reuşi !

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:020723; 260114;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06025
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

JACK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 18 şi 9; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05979
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

BAI RECI DE NAMOL

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

43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05943
(151) 26.08.2013
(732) BREBULET ANDREI PFA, Str. Lt.

Victor Manu nr. 34, bl. C1, sc. A, ap.
13, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romania-To-Go Tours

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06026
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

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

7 Maşini, utilaje, unelte în special pistoale de
spumă şi silicon
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06027
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

S'MART WELD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate de sudură.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06028
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

SAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05980
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

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

43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05944
(151) 26.08.2013
(732) S.C. PROTECT CONSULT S.R.L.,

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A1, sc. A, ap.
39, sector 2, 022142, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

ProtectVit

(531) Clasificare Viena:050702; 261325;
270501;  

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

1 Produse chimice folosite în fermentarea
vinului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06029
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,

CONSTANTA ROMANIA 
(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.

Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

WILL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05981
(151) 26.08.2013

(540)

BAKER PLAZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26.08.2013

21

(210) M 2013 05945
(151) 26.08.2013
(732) S.C. PROTECT CONSULT S.R.L.,

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A1, sc. A, ap.
39, sector 2, 022142, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Protemyl

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Enzime pentru industria alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05982
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant CAPITOL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05983
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel ANCORA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05989
(151) 26.08.2013
(732) VLAD CORINA, Str. Melodiei nr.

19B, Sat Fundeni, judeţul Ilfov, ,
COMUNA DOBROEŞTI ROMANIA

(732) ALUCHI CONSTANTIN, judeţul
Iaşi, , SAT HOLBOCA ROMANIA 

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

(540)
               

IL PASSO SHOES & ACCESSORIES
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(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(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; poşete şi
portofele.
25 Articole de încălţăminte; îmbrăcăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (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, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05984
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant MAGURA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05990
(151) 26.08.2013
(732) VLAD CORINA, Str. Melodiei nr.

19B, Sat Fundeni, judeţul Ilfov, ,
COMUNA DOBROEŞTI ROMANIA

(732) ALUCHI CONSTANTIN, judeţul
Iaşi, , SAT HOLBOCA ROMANIA 

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

(540)
                          

IP

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(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; poşete şi
portofele.
25 Articole de încălţăminte; îmbrăcăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (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, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05985
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant VENUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05986
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel DIANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05987
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel MINERVA

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

43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05988
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel VRAJA MARII

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

43 Servicii hoteliere; servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05993
(151) 26.08.2013
(732) S.C. EXOTIC FRUMUSETE

S.R.L., Calea Moşilor nr. 227, bl. 37,
sc. 2, ap. 57, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXOTIC FRUMUSETE GUARD

(531) Clasificare Viena:010102; 010105;
270502;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05947
(151) 26.08.2013
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

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

(540)

BERE CARPATICA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05991
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

SOFT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mănuşi de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05948
(151) 26.08.2013
(732) ANDREI FLORIN MIRCEA, Cal.

Bucureşti nr. 2, bl. 2, sc. D, etaj 3, ap.
7, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

MIŞCAREA pentru ARGEŞ şi MUSCEL

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050713; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05994
(151) 26.08.2013
(732) CONSTANTIN MIHAI, Str.

Prevederii nr. 2, bl. D13, sc. A, et. 3,
ap. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

Prajy !

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 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 din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; oţet, sosuri; condimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06007
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

PONTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
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clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06008
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

STRADA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05992
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

SENZOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mănuşi de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05995
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

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

9 Mănuşi de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05949
(151) 26.08.2013
(732) LAKOMCSIK MARGARETA

LILIANA, Str. Coziei nr. 20, et. 1, ap.
2, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)
                      

Cora Dumitrescu cosmetics crema antirid

(591) Culori revendicate:grena, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 100517;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii

import-export cu produsele din clasa 3.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igienă şi
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05996
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

GOLD SPARK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Electrozi de sudură; accesorii pentru sudură
(maşini, aparate).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06009
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

VISIBILITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06010
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

THUNDER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05950
(151) 26.08.2013
(732) LAKOMCSIK MARGARETA

LILIANA, Str. Coziei nr. 20, et. 1, ap.
2, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

Cora Dumitrescu cosmetics crema
demachiant şi masaj

(591) Culori revendicate:grena, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 100517;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii
import-export cu produsele din clasa 3.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igienă şi
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06011
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

NITROX

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

9 Mănuşi de uz industrial cu rol de protecţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06012
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

XTREME

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

9 Căşti de protecţie uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05951
(151) 26.08.2013
(732) LAKOMCSIK MARGARETA

LILIANA, Str. Coziei nr. 20, et. 1, ap.
2, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)
                   

Cora Dumitrescu cosmetics cremă
hrănitoare

(591) Culori revendicate:grena, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 100517;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii
import-export cu produsele din clasa 3.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igienă şi
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06013
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

WELDER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mănuşi de uz industrial cu rol de protecţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05997
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

TED

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

9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 06014
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

RAY

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

9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05998
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

EDY

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

9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06015
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

PROFI

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

9 Ochelari de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05999
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

DEFENDER

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

9 Căşti de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06016
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

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

(540)

POLAR

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

9 Mănuşi de uz industrial cu rol de protecţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05952
(151) 26.08.2013
(732) LAKOMCSIK MARGARETA

LILIANA, Str. Coziei nr. 20, et. 1, ap.
2, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)
                

Cora Dumitrescu cosmetics crema
anti-acnee

(591) Culori revendicate:grena, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 100517;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii
import-export cu produsele din clasa 3.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igienă şi
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06000
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

COMFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasa 9; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05953
(151) 26.08.2013
(732) LAKOMCSIK MARGARETA

LILIANA, Str. Coziei nr. 20, et. 1, ap.
2, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)
            

Cora Dumitrescu cosmetics soluţie
anti-acnee

(591) Culori revendicate:grena, roşu
(531) Clasificare Viena:020301; 100517;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii
import-export cu produsele din clasa 3.
44 Servicii de îngrijiri medicale, de igienă şi
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05954
(151) 26.08.2013
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

SECRET SYMBOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05955
(151) 26.08.2013
(732) S.C. VENUS IMPEX S.R.L., Str.

Parcul Feroviarilor nr. 3, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
                  

SWEETS HARMONY

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

270511;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06001
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

COMBI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini de îndoit şi tăiat fier beton.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 7; publicitate on-line a produselor din
clasa 7; serviciide import-export ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05956
(151) 26.08.2013
(732) VINTILA RAZVAN CATALIN, Str.

Lânii nr. 8, judeţul Sibiu, 550019,
SIBIU ROMANIA 

(540)

HERMANN RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; consultanţă în domeniul
construcţiilor; servicii referitoare la
construcţia de clădiri. 
42 Servicii de proiectare în construcţii
(antreprenor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05957
(151) 26.08.2013
(732) VINTILA RAZVAN CATALIN, Str.

Lânii nr. 8, judeţul Sibiu, 550019,
SIBIU ROMANIA 

(540)

TOTAL DENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06002
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

BOB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05958
(151) 26.08.2013
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

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

29 Piper conservat, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină, alginaţi pentru uz
culinar, migdale râşnite, aloe vera preparată
pentru uz culinar, anşoa, măduvă animală
pentru uz culinar, piure de mere, şuncă, fasole
conservată, caltaboş, caltaboş de sânge, ulei
de oase comestibil, bulion, concentrat de
bulion, bulion (preparat pentru fabricarea
bulionului), unt, unt din boabe de ciocolată,
unt de cacao, unt de nuci de cocos, unt de
arahide, cremă de unt, caviar, mezeluri,
brânză, cipsuri din fructe, cipsuri de cartofi,
scoici (nu vii), unt de cocos dezhidratat,
grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de răpiţă
pentru alimente, concentrate de supă, ulei de
porumb, sos de afine (compot), raci, cu
excepţia celor vii, frişcă (produse lactate),
frişcă bătută, crochete, crustacee, cu excepţia
celor vii, fructe confiate, lapte bătut, curmale,
foietaje, grăsimi comestibile, ulei comestibil,
lichior de oua (non-alcoolic), ouă, pudră de
ouă, ouă de melci pentru consum, amestecuri
de felii de pâine care conţin grăsimi, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
alimente vegetale pentru fermentare (kimchi),
fermenţi de lapte pentru uz culinar, file de
peşte, produse alimentare de peşte, hrană
pentru peşti, pentru consum alimentar, peşti cu
excepţia celor vii, peşte conservat, peşte sărat,
icre de peşte proaspăt, peşte la conservă, fulgi
de cartofi, ulei din seminţe de in pentru uz
culinar, alimente preparate din peşte, fructe
glazurate, fructe congelate, jeleuri de fructe,
coji de fructe, fructe conservate, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate de
fructe, fructe gătite, gustări pe bază de fructe,
fructe cristalizate, fructe glazurate, fructe la
conservă, vânat însă nu viu, usturoi conservat,
gelatină, comişoni, gem de ghimbir, şuncă,

heringi, humus (pastă de năut), clei de peşte
pentru alimente, gemuri, jeleuri pentru
alimente, sucuri vegetale pentru gătit, chefir
(băutură din lapte), iaurt de băut (băutură din
lapte), untură pentru alimente, alge de mare
prăjite, lecitină pentru uz culinar, linte
conservată, ulei din seminţe de cânepă pentru
uz culinar, ficat, pate de ficat, homari cu
excepţia celor vii, cipsuri de cartofi cu
conţinut redus de grăsime, ulei de porumb,
margarină, marmeladă, măduvă animală
pentru alimente, carne, extracte de carne,
gelatină din carne, carne conservată, carne în
conserve, cărnuri în sare, lapte, albumină de
lapte, băuturi predominante de lapte, produse
din lapte, shake-jri din lapte, spumă de peşte,
pateuri vegetale, ciuperci conservate, moluşte
însă nu vii, nuci oreparate, ulei de măsline
alimentar, măsline conservate, ceapă
conservată, stridii însă nu vii, ulei din miez de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
paste de ficat, pate de ficat, unt de arahide,
arahide procesate, mazăre conservată, pectină
pentru uz culinar, coajă de fructe, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chifle din cartofi, păsări însă nu vii, pudră de
ouă, creveţi însă nu vii, lapte cu proteine,
stafide, ulei de rapiţă, cheag, salate de legume,
somon, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine,
varză murată, cârnaţi, cârnaţi în pastă, creveţi
de mare însă nu vii, seminţe procesate,
seminţe procesate de floarea soarelui, ulei de
susan, crustacee cu excepţia celor vii, viermi
de mătase pentru consum uman, gustări pe
bază de fructe, preparate pentru supă, legume
pentru supă, supe, boabe de soia conservate
alimentar, lapte de soia (substitut de lapte),
seu pentru alimente, ulei de floarea soarelui
alimentar, tahini (pastă din seminţe de susan),
alge marine prăjite, tofu, suc de roşii pentru
gătit, pastă de roşii, burtă, trufe conservate,
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ton, sucuri de legume pentru gătit, salate de
legume, preparate din supă de legume, legume
gătite, legume uscate, legume conservate,
legume conservate la cutie, extracte de iarbă
alimentară, zer, albuş de ouă, iaurt, gălbenuş
de ou.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06003
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

ALASKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mănuşi de protecţie de uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06004
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

MARK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06005
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

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

9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06006
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

RAINKIT

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

9 Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie în
muncă
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor, pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 9; publicitate on-line a produselor din
clasele 9 şi 18; serviciide import-export ale
acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05959
(151) 26.08.2013
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BANAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Piper conservat, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină, alginaţi pentru uz
culinar, migdale râşnite, aloe vera preparată
pentru uz culinar, anşoa, măduvă animală
pentru uz culinar, piure de mere, şuncă, fasole
conservată, caltaboş, caltaboş de sânge, ulei
de oase comestibil, bulion, concentrat de
bulion, bulion (preparat pentru fabricarea
bulionului), unt, unt din boabe de ciocolată,
unt de cacao, unt de nuci de cocos, unt de
arahide, cremă de unt, caviar, mezeluri,
brânză, cipsuri din fructe, cipsuri de cartofi,
scoici (nu vii), unt de cocos dezhidratat,
grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de răpiţă
pentru alimente, concentrate de supă, ulei de
porumb, sos de afine (compot), raci, cu
excepţia celor vii, frişcă (produse lactate),
frişcă bătută, crochete, crustacee, cu excepţia
celor vii, fructe confiate, lapte bătut, curmale,
foietaje, grăsimi comestibile, ulei comestibil,
lichior de oua (non-alcoolic), ouă, pudră de
ouă, ouă de melci pentru consum, amestecuri
de felii de pâine care conţin grăsimi, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
alimente vegetale pentru fermentare (kimchi),
fermenţi de lapte pentru uz culinar, file de
peşte, produse alimentare de peşte, hrană
pentru peşti, pentru consum alimentar, peşti cu
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excepţia celor vii, peşte conservat, peşte sărat,
icre de peşte proaspăt, peşte la conservă, fulgi
de cartofi, ulei din seminţe de in pentru uz
culinar, alimente preparate din peşte, fructe
glazurate, fructe congelate, jeleuri de fructe,
coji de fructe, fructe conservate, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate de
fructe, fructe gătite, gustări pe bază de fructe,
fructe cristalizate, fructe glazurate, fructe la
conservă, vânat însă nu viu, usturoi conservat,
gelatină, comişoni, gem de ghimbir, şuncă,
heringi, humus (pastă de năut), clei de peşte
pentru alimente, gemuri, jeleuri pentru
alimente, sucuri vegetale pentru gătit, chefir
(băutură din lapte), iaurt de băut (băutură din
lapte), untură pentru alimente, alge de mare
prăjite, lecitină pentru uz culinar, linte
conservată, ulei din seminţe de cânepă pentru
uz culinar, ficat, pate de ficat, homari cu
excepţia celor vii, cipsuri de cartofi cu
conţinut redus de grăsime, ulei de porumb,
margarină, marmeladă, măduvă animală
pentru alimente, carne, extracte de carne,
gelatină din carne, carne conservată, carne în
conserve, cărnuri în sare, lapte, albumină de
lapte, băuturi predominante de lapte, produse
din lapte, shake-jri din lapte, spumă de peşte,
pateuri vegetale, ciuperci conservate, moluşte
însă nu vii, nuci oreparate, ulei de măsline
alimentar, măsline conservate, ceapă
conservată, stridii însă nu vii, ulei din miez de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
paste de ficat, pate de ficat, unt de arahide,
arahide procesate, mazăre conservată, pectină
pentru uz culinar, coajă de fructe, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chifle din cartofi, păsări însă nu vii, pudră de
ouă, creveţi însă nu vii, lapte cu proteine,
stafide, ulei de rapiţă, cheag, salate de legume,
somon, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine,
varză murată, cârnaţi, cârnaţi în pastă, creveţi

de mare însă nu vii, seminţe procesate,
seminţe procesate de floarea soarelui, ulei de
susan, crustacee cu excepţia celor vii, viermi
de mătase pentru consum uman, gustări pe
bază de fructe, preparate pentru supă, legume
pentru supă, supe, boabe de soia conservate
alimentar, lapte de soia (substitut de lapte),
seu pentru alimente, ulei de floarea soarelui
alimentar, tahini (pastă din seminţe de susan),
alge marine prăjite, tofu, suc de roşii pentru
gătit, pastă de roşii, burtă de animale, trufe
conservate, ton, sucuri de legume pentru gătit,
salate de legume, preparate din supă de
legume, legume gătite, legume uscate, legume
conservate, legume conservate la cutie,
extracte de iarbă alimentară, zer, albuş de ouă,
iaurt, gălbenuş de ou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05960
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Restaurant PELICAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05961
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant SEMIRAMIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05962
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant NARCIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05963
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant TOSCA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05964
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant SIRET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05965
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant PRAHOVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05966
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel MURES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05967
(151) 26.08.2013
(732) S.C. TURISM, HOTELURI,

R E S T A U R A N T E  M A R E A
NEAGRĂ S.A., Str. Lavrion nr. 29,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500 ,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Hotel-Restaurant ATENA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06030
(151) 26.08.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

TIGRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunica ţ i i  ş i
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telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; scannere şi cititoare de coduri de
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi
radio; transmiţătoare şi receptoare pentru
difuzare de telecomunicaţii, radio şi
televiziune; aparate pentru acces la programe
difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date; plăci
cu circuite imprimate; carduri magnetice
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de
date; carduri de memorie; carduri smart;
carduri conţinând microprocesoare; carduri de
circuite integrate; carduri electronice de
identificare; caduri de telefoane; carduri de
credit de telefoane; carduri de credit; carduri
de debit; carduri pentru jocuri electronice
create pentru a fi utilizate cu telefoanele;
unităţi CD-ROM; purtătoare magnetice,
digitale şi optice de date; medii magnetice,
digitale şi optice de înregistrare şi stocare de
date (neînregistrate şi preînregistrate); unitate
flash pentru USB; softuri de calculator
furnizate de pe Internet; ringtonuri
descărcabile pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
on-line din baze de date computerizate sau de

pe Internet; soft de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, la reţele de
arii locale şi la Internet; soft de calculator
pentru permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţa şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii, reţele
de calculator şi forumuri electronice; soft de
jocuri de calculator; fişiere de muzică
descărcabile; dispozitive de redare a fişierelor
de muzică descărcabile; media playere
portabile; programe de fotografii, de poze, de
grafică, de fişiere de imagine, de sunete
sincron; de filme, de video şi audiovizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau de la baze
de date de calculator sau de pe Internet sau de
pe site-uri de Internet; aparate şi instrumente
de monitorizare de la distanţă; soft de
calculator folosite în monitorizarea de la
distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
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unităţi portabile electronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmitere de date şi de
mesaje; dispozitive mobile electronice care
permit utilizatorului să urmărească sau să
gestioneze informaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
curele de telefoane mobile; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare şi la aparatură
audiovizuală; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi de
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor, de robot telefonic,

de informaţii abonaţi şi de postă electronică;
transmiterea, expedierea şi recepţia de sunete,
date, imagini, muzica şi informaţii; servicii de
furnizare a mesajelor electronice; servicii de
informa ţ i i  on- l ine  refer i toare  la
telecomunicaţii; servicii privind schimbul
reciproc de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmiterea de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de difuzare; difuzarea sau transmiterea
de programe radio sau tv şi programelor de
film, programe de teleshopping şi
webshopping; servicii de video-text, teletext şi
video-date; difuzarea expedierea de conţinut
multimedia prin reţele de comunicaţii
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in te ;  se rv ic i i  de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea
de conexiuni sau link-uri de telecomunicaţii la
Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitală pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii;
transmitere de mesaje şi imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin calculatoare;
servicii de agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri
şi informaţii privind afacerile curente;
angajarea, leasingul sau închirierea aparatelor,
instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor
pentru utilizarea în furnizarea serviciilor de
mai sus; servicii de consiliere, informare şi
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consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi culturale furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii
de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;
organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe şi expoziţii; cursuri
şi sesiuni de învăţare sau instruire interactivă
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte, informaţii şi date audio şi/sau video,
jocuri şi amuzamente electronice; furnizarea şi

organizarea de conferinţe, grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe
pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de
sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
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sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l
telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea site-urilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06031
(151) 26.08.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030104; 030119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
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instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; scannere şi cititoare de coduri de
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi
radio; transmiţătoare şi receptoare pentru
difuzare de telecomunicaţii, radio şi
televiziune; aparate pentru acces la programe
difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date; plăci
cu circuite imprimate; carduri magnetice
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de
date; carduri de memorie; carduri smart;
carduri conţinând microprocesoare; carduri de
circuite integrate; carduri electronice de
identificare; caduri de telefoane; carduri de
credit de telefoane; carduri de credit; carduri
de debit; carduri pentru jocuri electronice
create pentru a fi utilizate cu telefoanele;
unităţi CD-ROM; purtătoare magnetice,
digitale şi optice de date; medii magnetice,
digitale şi optice de înregistrare şi stocare de
date (neînregistrate şi preînregistrate); unitate
flash pentru USB; softuri de calculator
furnizate de pe Internet; ringtonuri
descărcabile pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
on-line din baze de date computerizate sau de
pe Internet; soft de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, la reţele de
arii locale şi la Internet; soft de calculator
pentru permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţa şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii,
reţele de calculator şi forumuri electronice;

soft de jocuri de calculator; fişiere de muzică
descărcabile; dispozitive de redare a fişierelor
de muzică descărcabile; media playere
portabile; programe de fotografii, de poze, de
grafică, de fişiere de imagine, de sunete
sincron; de filme, de video şi audiovizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau de la baze
de date de calculator sau de pe Internet sau de
pe site-uri de Internet; aparate şi instrumente
de monitorizare de la distanţă; soft de
calculator folosite în monitorizarea de la
distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
unităţi portabile electronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmitere de date şi de
mesaje; dispozitive mobile electronice care
permit utilizatorului să urmărească sau să
gestioneze informaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
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permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
curele de telefoane mobile; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare şi la aparatură
audiovizuală; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi de
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor, de robot telefonic,
de informaţii abonaţi şi de postă electronică;
transmiterea, expedierea şi recepţia de sunete,
date, imagini, muzica şi informaţii; servicii de
furnizare a mesajelor electronice; servicii de
informa ţ i i  on- l ine refer i toare  la
telecomunicaţii; servicii privind schimbul
reciproc de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmiterea de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de difuzare; difuzarea sau transmiterea

de programe radio sau tv şi programelor de
film, programe de teleshopping şi
webshopping; servicii de video-text, teletext şi
video-date; difuzarea expedierea de conţinut
multimedia prin reţele de comunicaţii
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in te ;  se rv ic i i  de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea
de conexiuni sau link-uri de telecomunicaţii la
Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitală pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii;
transmitere de mesaje şi imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin calculatoare;
servicii de agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri
şi informaţii privind afacerile curente;
angajarea, leasingul sau închirierea aparatelor,
instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor
pentru utilizarea în furnizarea serviciilor de
mai sus; servicii de consiliere, informare şi
consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi culturale furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
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Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii
de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;
organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe şi expoziţii; cursuri
şi sesiuni de învăţare sau instruire interactivă
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte, informaţii şi date audio şi/sau video,
jocuri şi amuzamente electronice; furnizarea şi
organizarea de conferinţe, grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe

pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de
sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l
telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
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oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea site-urilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06032
(151) 26.08.2013
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

ORANGE TIGRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; scannere şi cititoare de coduri de
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi
radio; transmiţătoare şi receptoare pentru
difuzare de telecomunicaţii, radio şi
televiziune; aparate pentru acces la programe
difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
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softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date; plăci
cu circuite imprimate; carduri magnetice
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de
date; carduri de memorie; carduri smart;
carduri conţinând microprocesoare; carduri de
circuite integrate; carduri electronice de
identificare; caduri de telefoane; carduri de
credit de telefoane; carduri de credit; carduri
de debit; carduri pentru jocuri electronice
create pentru a fi utilizate cu telefoanele;
unităţi CD-ROM; purtătoare magnetice,
digitale şi optice de date; medii magnetice,
digitale şi optice de înregistrare şi stocare de
date (neînregistrate şi preînregistrate); unitate
flash pentru USB; softuri de calculator
furnizate de pe Internet; ringtonuri
descărcabile pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
on-line din baze de date computerizate sau de
pe Internet; soft de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, la reţele de
arii locale şi la Internet; soft de calculator
pentru permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţa şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii,
reţele de calculator şi forumuri electronice;
soft de jocuri de calculator; fişiere de muzică
descărcabile; dispozitive de redare a fişierelor
de muzică descărcabile; media playere
portabile; programe de fotografii, de poze, de
grafică, de fişiere de imagine, de sunete
sincron; de filme, de video şi audiovizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau de la baze
de date de calculator sau de pe Internet sau de
pe site-uri de Internet; aparate şi instrumente
de monitorizare de la distanţă; soft de
calculator folosite în monitorizarea de la

distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
unităţi portabile electronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmitere de date şi de
mesaje; dispozitive mobile electronice care
permit utilizatorului să urmărească sau să
gestioneze informaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
curele de telefoane mobile; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26.08.2013

52

instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare şi la aparatură
audiovizuală; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi de
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor, de robot telefonic,
de informaţii abonaţi şi de postă electronică;
transmiterea, expedierea şi recepţia de sunete,
date, imagini, muzica şi informaţii; servicii de
furnizare a mesajelor electronice; servicii de
informa ţ i i  on- l ine  refer i toare  la
telecomunicaţii; servicii privind schimbul
reciproc de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmiterea de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de difuzare; difuzarea sau transmiterea
de programe radio sau tv şi programelor de
film, programe de teleshopping şi
webshopping; servicii de video-text, teletext şi
video-date; difuzarea expedierea de conţinut
multimedia prin reţele de comunicaţii
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in te ;  serv ic i i  de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea

de conexiuni sau link-uri de telecomunicaţii la
Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitală pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii;
transmitere de mesaje şi imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin calculatoare;
servicii de agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri
şi informaţii privind afacerile curente;
angajarea, leasingul sau închirierea aparatelor,
instrumentelor, instalaţiilor sau componentelor
pentru utilizarea în furnizarea serviciilor de
mai sus; servicii de consiliere, informare şi
consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi culturale furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii
de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
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de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;
organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe şi expoziţii; cursuri
şi sesiuni de învăţare sau instruire interactivă
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte, informaţii şi date audio şi/sau video,
jocuri şi amuzamente electronice; furnizarea şi
organizarea de conferinţe, grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe
pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de

sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l
telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea site-urilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
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de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06033
(151) 26.08.2013
(732) ZORKOT MOHAMAD HUSSEIN,

cu rezidenţă în România str. Simeria
nr. 36, sector 1, , BUCUREŞTI
LIBAN B

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)
                   

La Plage buddha bar LOUNGE

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
portocaliu, roşu, magenta, albastru

(531) Clasificare Viena:020122; 060301;
060302; 060603; 260118; 290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06034
(151) 26.08.2013
(732) S.C. D.F.S. ACTIV PROTECTION

S.R.L., Str. Simeria nr. 36, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)
                

D.F.S. ACTIV PROTECTION

  
(531) Clasificare Viena:011108; 030101;

030116; 030701; 090110;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06035
(151) 26.08.2013
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY CARE BIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06036
(151) 26.08.2013
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY CARE HOME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
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producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; 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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 06037
(151) 26.08.2013
(732) S.C. ELYSEE CONCEPT S.R.L.,

Str. Tache Ionescu nr. 29, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
           

ELYSEE INSPIRING SENSES

(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse în mod special produse de
parfumerie şi cosmetică, parfumuri (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, mall-uri, prin
intermediul site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜
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